
ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Пронь Ярослава Йосифовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Загір’я- Кукільницьке, вулиця Шевченка, 178 керуючись ст. 26, 34
Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116,
118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0141) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Загір’я- Кукільницьке, вулиця Шевченка, 178.
2.Передати у власність гр. Пронь Ярославу Йосифовичу земельну ділянку
площею 0,2500га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0141) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Загір’я- Кукільницьке, вулиця Шевченка, 178.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Петришин Галини Дмитрівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1706 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище
Глинка, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1706га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0373) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Петришин Галині Дмитрівні земельну ділянку
площею 0,1706 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0373) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище  Глинка.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Петришин Галини Дмитрівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4300 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля
господарства Петришин, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,4300га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0375) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля господарства
Петришин.
2.Передати у власність гр. Петришин Галині Дмитрівні земельну ділянку
площею 0,4300 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0375) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля
господарства Петришин.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Петришин Галини Дмитрівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2300 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Кукільники, вулиця Грушевського, 81 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2300га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0376) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Грушевського, 81.
2.Передати у власність гр. Петришин Галині Дмитрівні земельну ділянку
площею 0,2300 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0376) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кукільники, вулиця Грушевського, 81.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Василькович Ганни Василівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1525 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля
господарства Антіша, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1525га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0379) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля господарства Антіша.
2.Передати у власність гр. Василькович Ганні Василівні земельну ділянку
площею 0,1525 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0379) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля
господарства Антіша.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Підгайного Миколи Володимировича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4705 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке,
урочище Під садком, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,4705га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0146) для ведення особистого
селянського господарства в с.Загір’я-Кукільницьке, урочище Під садком.
2.Передати у власність гр. Підгайному Миколі Володимировичу земельну
ділянку площею 0,4705 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0146) для
ведення особистого селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке,
урочище Під садком.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Онишкевич Василя Ігоровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4000 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Довгі
гони, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,4000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0322) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2.Передати у власність гр. Онишкевичу Василю Ігоровичу земельну ділянку
площею 0,4000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0322) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Вилки Марії Семенівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1100 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, вулиця Лобановського,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1100га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0378) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, вулиця Лобановського.
2.Передати у власність гр. Вилці Марії Семенівні земельну ділянку площею
0,1100 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0378) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, вулиця Лобановського.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Вилки Марії Семенівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Лобановського, 161 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0381) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Лобановського, 161.
2.Передати у власність гр. Вилці Марії Семенівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0381) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Лобановського, 161.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Васулі Марії Вільгельмівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Лобановського, 160 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0380) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Лобановського, 160.
2.Передати у власність гр. Васулі Марії Вільгельмівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0380) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Кукільники, вулиця Лобановського, 160.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Васулі Марії Вільгельмівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4780 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, вулиця Лобановського,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,4780га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0377) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, вулиця Лобановського.
2.Передати у власність гр. Васулі Марії Вільгельмівні земельну ділянку
площею 0,4780 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0377) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, вулиця Лобановського.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Лилика Ігоря Йосиповича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1500 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1500га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0266) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Лилику Ігореві Йосиповичу земельну ділянку
площею 0,1500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0266) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Корпан Наталії  Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1500 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1500га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0340) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Корпан Наталії Михайлівні земельну ділянку
площею 0,1500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0340) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Круцика Петра Володимировича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Яблунів, вулиця Зелена, 10 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0246) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Яблунів, вулиця Зелена, 10.
2.Передати у власність гр. Круцику Петру Володимировичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0246) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Яблунів, вулиця Зелена , 10.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Круцика Петра Володимировича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1380 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Осовні,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0247) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Осовні.
2.Передати у власність гр. Круцику Петру Володимировичу земельну ділянку
площею 0,1380 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0247) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Осовні.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Круцика Петра Володимировича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2537 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, вулиця Зелена,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2537га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0244) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, вулиця Зелена.
2.Передати у власність гр. Круцику Петру Володимировичу земельну ділянку
площею 0,2537 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0244) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, вулиця Зелена.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Круцика Петра Володимировича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1961 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Осовні,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1961га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0253) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Осовні.
2.Передати у власність гр. Круцику Петру Володимировичу земельну ділянку
площею 0,1961 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0253) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Осовні.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Павліцької Марії Степанівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1544 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.
Яблунів, вулиця Стефаника, 75 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1544га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0217) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Яблунів, вулиця Стефаника, 75.
2.Передати у власність гр. Павліцькій Марії Степанівні земельну ділянку
площею 0,1544 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0217) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Яблунів, вулиця Стефаника, 75.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Павліцької Марії Степанівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0500 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Біля Купріяна,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцево сті) на земельну ділянку площею
0,0500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0228) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Біля Купріяна.
2.Передати у власність гр. Павліцькій Марії Степанівні земельну ділянку
площею 0,0500 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0228) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Біля Купріяна.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Павліцької Марії Степанівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1900 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Біля Сулеми,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1900га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0236) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Біля Сулеми.
2.Передати у власність гр. Павліцькій Марії Степанівні земельну ділянку
площею 0,1900 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0236) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Біля Сулеми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Грушецького Степана Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0980 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Яблунів, вулиця Шевченка, 22 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0980га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0230) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Яблунів, вулиця Шевченка, 22.
2.Передати у власність гр. Грушецькому Степану Михайловичу земельну
ділянку площею 0,0980 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0230) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Яблунів, вулиця Шевченка, 22.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Грушецького Степана Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0900 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище В щепах,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0900га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0248) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище В щепах.
2.Передати у власність гр. Грушецькому Степану Михайловичу земельну
ділянку площею 0,0900 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0248) для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище В щепах.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Грушецького Степана Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Біля
морвів, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0229) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Біля морвів.
2.Передати у власність гр. Грушецькому Степану Михайловичу земельну
ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0229) для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Біля
морвів.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Грушецького Степана Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4000 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище
Вільшинова, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,4000га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0233) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Вільшинова.
2.Передати у власність гр. Грушецькому Степану Михайловичу земельну
ділянку площею 0,4000 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0233) для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище
Вільшинова.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Чеверди Ольги Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.
Яблунів, вулиця Шевченка, 95 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0234) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Яблунів, вулиця Шевченка, 95.
2.Передати у власність гр. Чеверді Ользі Михайлівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0234) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Яблунів, вулиця Шевченка, 95.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Чеверди Ольги Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3914 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Закрива,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3914га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0232) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Закрива.
2.Передати у власність гр. Чеверді Ользі Михайлівні земельну ділянку площею
0,3914 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0232) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Закрива.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Чеверди Ольги Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2600 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Вільшинова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2600га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0235) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Вільшинова.
2.Передати у власність гр. Чеверді Ользі Михайлівні земельну ділянку площею
0,2600 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0235) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Вільшинова.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Чеверди Ольги Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2300 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище На лозі, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2300га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0238) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище На лозі.
2.Передати у власність гр. Чеверді Ользі Михайлівні земельну ділянку площею
0,2300 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0238) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище На лозі.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Чеверди Ольги Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1514 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Яблунів, вулиця Шевченка,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1514га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0249) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, вулиця Шевченка.
2.Передати у власність гр. Чеверді Ользі Михайлівні земельну ділянку площею
0,1514 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0249) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, вулиця Шевченка.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Сенишин Марії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1219 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.
Яблунів, вулиця Стефаника, 56 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1219га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0250) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Яблунів, вулиця Стефаника, 56.
2.Передати у власність гр. Сенишин Марії Михайлівні земельну ділянку
площею 0,1219 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0250) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Яблунів, вулиця Стефаника, 56.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Сенишин Марії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Завулиці,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0243) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Завулиці.
2.Передати у власність гр. Сенишин Марії Михайлівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0243) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Завулиці.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Чіпко Оксани Володимирівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4000 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище
Вільшинова, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,4000га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0224) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Вільшинова.
2.Передати у власність гр. Чіпко Оксані Володимирівні земельну ділянку
площею 0,4000 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0224) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Вільшинова.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Чіпко Оксани Володимирівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3000 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Завулиці,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3000га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0241) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Завулиці.
2.Передати у власність гр. Чіпко Оксані Володимирівні земельну ділянку
площею 0,3000 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0241) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Завулиці.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Сухоребської Марії Михайлівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,8000 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище
Вільшинова, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,8000га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0225) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Вільшинова.
2.Передати у власність гр. Сухоребській Марії Михайлівні земельну ділянку
площею 0,8000 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0225) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Вільшинова.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Сухоребської Марії Михайлівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1500 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Завулиці,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0237) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Завулиці.
2.Передати у власність гр. Сухоребській Марії Михайлівні земельну ділянку
площею 0,1500 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0237) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Завулиці.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Сухоребської Марії Михайлівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1900 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище
Коберницьке, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1900га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0231) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Коберницьке.
2.Передати у власність гр. Сухоребській Марії Михайлівні земельну ділянку
площею 0,1900 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0231) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Коберницьке.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Бінас Надії Мирославівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,6828 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Поділля, урочище Бандурило,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,6828га (кадастровий номер 2621285900:03:001:0038) для ведення особистого
селянського господарства в с.Поділля, урочище Бандурило.
2.Передати у власність гр. Бінас Надії Мирославівни земельну ділянку площею
0,6828 га (кадастровий номер 2621285900:03:001:0038) для ведення особистого
селянського господарства в с.Поділля, урочище Бандурило.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Бінас Надії Мирославівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 1,0835 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Поділля, урочище Зашопа, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
1,0835га (кадастровий номер 2621285900:02:001:0551) для ведення особистого
селянського господарства в с.Поділля, урочище Зашопа.
2.Передати у власність гр. Бінас Надії Мирославівни земельну ділянку площею
1,0835 га (кадастровий номер 2621285900:02:001:0551) для ведення особистого
селянського господарства в с.Поділля, урочище Зашопа.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Непорадного Богдана Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1300 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Підшумлянці вулиця Шевченка, 63 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1300га (кадастровий номер 2621285802:03:001:0078) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Підшумлянці, вулиця Шевченка, 63.
2.Передати у власність гр. Непорадному Богдану Михайловичу земельну
ділянку площею 0,1300 га (кадастровий номер 2621285802:03:001:0078) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Підшумлянці, вулиця Шевченка, 63.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Сабата Павла Петровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1334 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Дитятин, урочище Стежки,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1334га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0193) для ведення особистого
селянського господарства в с.Дитятин, урочище Стежки.
2.Передати у власність гр. Сабату Павлу Петровичу земельну ділянку площею
0,1334 га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0193) для ведення особистого
селянського господарства в с.Дитятин, урочище Стежки.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Сабата Павла Петровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1132 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Дитятин, вулиця Січових Стрільців,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1132га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0196) для ведення особистого
селянського господарства в с.Дитятин, вулиця Січових Стрільців.
2.Передати у власність гр. Сабату Павлу Петровичу земельну ділянку площею
0,1132 га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0196) для ведення особистого
селянського господарства в с.Дитятин, вулиця Січових Стрільців.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Сабата Павла Петровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Дитятин, вулиця Січових Стрільців ,19 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0197) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Дитятин,  вулиця Січових Стрільців ,19.
2.Передати у власність гр. Сабату Павлу Петровичу земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0197) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Дитятин,  вулиця Січових Стрільців ,19.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Перепічки Марії Федорівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1282 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Хохонів, урочище Жолуб, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1282га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0113) для ведення особистого
селянського господарства в с.Хохонів, урочище Жолуб.
2.Передати у власність гр. Перепічці Марії Федорівні земельну ділянку площею
0,1282 га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0113) для ведення особистого
селянського господарства в с. Хохонів, урочище Жолуб.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Перепічки Марії Федорівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2717 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Хохонів, урочище Філіский,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2717га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0114) для ведення особистого
селянського господарства в с.Хохонів, урочище  Філіский.
2.Передати у власність гр. Перепічці Марії Федорівні земельну ділянку площею
0,2717 га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0114) для ведення особистого
селянського господарства в с. Хохонів, урочище Філіский.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Перепічки Марії Федорівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2706 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Хохонів, урочище Лісків, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2706га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0115) для ведення особистого
селянського господарства в с.Хохонів, урочище  Лісків.
2.Передати у власність гр. Перепічці Марії Федорівні земельну ділянку площею
0,2706 га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0115) для ведення особистого
селянського господарства в с. Хохонів, урочище Лісків.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Ониська Степана Васильович про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0999 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Біля
бригади, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0999га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0602) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище  Біля бригади.
2.Передати у власність гр. Ониську Степану Васильовичу земельну ділянку
площею 0,0999 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0602) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Біля бригади.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Ониська Степана Васильович про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2933 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, вулиця Недобитка,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2933га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0608) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, вулиця Недобитка.
2.Передати у власність гр. Ониську Степану Васильовичу земельну ділянку
площею 0,2933 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0608) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, вулиця Недобитка.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Ониська Степана Васильович про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1043 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище
Ксьондзове, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1043га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0606) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище  Ксьондзове.
2.Передати у власність гр. Ониську Степану Васильовичу земельну ділянку
площею 0,1043 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0606) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Ксьондзове .
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Ониська Степана Васильович про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Кінашів,  вулиця Недобитка, 46 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0601) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Недобитка, 46.
2.Передати у власність гр. Ониську Степану Васильовичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0601) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кінашів, вулиця Недобитка, 46.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Кіндрат Галини Трофимівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2733 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2733га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0596 для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище  Корчунок.
2.Передати у власність гр. Кіндрат Галині Трофимівні земельну ділянку
площею 0,2733 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0596) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Корчунок.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Кіндрат Галини Трофимівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2000 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2000га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0590 для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище  Корчунок.
2.Передати у власність гр. Кіндрат Галині Трофимівні земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0590) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Корчунок.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Кіндрат Галини Трофимівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1968 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Піддовге,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1968га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0607 для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Піддовге.
2.Передати у власність гр. Кіндрат Галині Трофимівні земельну ділянку
площею 0,1968 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0607) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Піддовге.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Матейко Оксани Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів,  вулиця Гагаріна, 13 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0588) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Гагаріна, 13.
2.Передати у власність гр. Матейко Оксані Василівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0588) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.
Кінашів, вулиця Гагаріна, 13.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Матейко Оксани Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3201 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Гуно, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3201га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0586 для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище  Гуно.
2.Передати у власність гр. Матейко Оксані Василівні земельну ділянку площею
0,3201 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0586) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Гуно.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Матейко Оксани Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2307 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище КорчунокV,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2307га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0595) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище  Корчунок V.
2.Передати у власність гр. Матейко Оксані Василівні земельну ділянку площею
0,2307 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0595) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Корчунок V.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Лебедєвої Надії Петрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,5100 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Заднє, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,5100га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0593) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Заднє.
2.Передати у власність гр. Лебедєвій Надії Петрівні земельну ділянку площею
0,5100 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0593) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Заднє.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Данилюка Михайла Васильовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1537 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Кінашів, вулиця Вербова, 11А, керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1537га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0584) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Вербова, 11А.
2.Передати у власність гр. Данилюку Михайлу Васильовичу земельну ділянку
площею 0,1537 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0584) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кінашів, вулиця Вербова, 11А.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Данилюка Михайла Васильовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0943 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, вулиця Вербова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0943га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0598) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, вулиця Вербова.
2.Передати у власність гр. Данилюку Михайлу Васильовичу земельну ділянку
площею 0,0943 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0598) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, вулиця Вербова.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Якубовського Михайла Петровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2036 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2036га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0589) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Корчунок.
2.Передати у власність гр. Якубовському Михайлу Петровичу земельну ділянку
площею 0,2036 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0589) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Корчунок.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Якубовського Михайла Петровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0957 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Гуно,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0957га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0597) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Гуно.
2.Передати у власність гр. Якубовському Михайлу Петровичу земельну ділянку
площею 0,0957 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0597) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Гуно.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Якубовського Михайла Петровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2481 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2481га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0592) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Корчунок.
2.Передати у власність гр. Якубовському Михайлу Петровичу земельну ділянку
площею 0,2481 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0592) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Корчунок.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Данилюка Михайла Васильовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1264 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Філиви,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1264га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0578) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Філиви.
2.Передати у власність гр. Данилюку Михайлу Васильовичу земельну ділянку
площею 0,1264 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0578) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, , урочище Філиви.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Данилюка Михайла Васильовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1455 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Філиви,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1455га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0579) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Філиви.
2.Передати у власність гр. Данилюку Михайлу Васильовичу земельну ділянку
площею 0,1455 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0579) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, , урочище Філиви.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Загакайло Ганни Степанівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3284 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Осовня, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3284га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0580) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Осовня.
2.Передати у власність гр. Загакайло Ганні Степанівні земельну ділянку
площею 0,3284 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0580) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, , урочище Осовня.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Загакайло Ганни Степанівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Вербова, 11, керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0582) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Вербова, 11.
2.Передати у власність гр. Загакайло Ганні Степанівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0582) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кінашів, вулиця Вербова, 11.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Загакайло Ганни Степанівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0664 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, вулиця Вербова, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0664га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0581) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, вулиця Вербова.
2.Передати у власність гр. Загакайло Ганні Степанівні земельну ділянку
площею 0,0664 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0581) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, вулиця Вербова.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Осташук Степанії Михайлівни, Осташука Михайла
Микитовича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну
ділянку площею 0,1074 га для будівництва  і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд в смт. Більшівці, вулиця Похила, 20,
керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1074га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1269) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Похила, 20.
2.Передати у власність гр. Осташук Степанії Михайлівні, Осташуку Михайлу
Микитовичу земельну ділянку площею 0,1074 га (кадастровий номер
2621255300:01:001:1269) для будівництва  і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд  в смт. Більшівці, вулиця Похила, 20.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Бандурки Ромоальда Омелянович про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1500 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в смт. Більшівці, вулиця Франка, 11, керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1500га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1348) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Франка, 11.
2.Передати у власність гр. Бандурці  Ромоальду Омеляновичу земельну ділянку
площею 0,1500 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1348) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в смт. Більшівці, вулиця Франка, 11.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Данилюк Марії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1020 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт.
Більшівці, вулиця Київська, 1, керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1020га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1279) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Київська, 1.
2.Передати у власність гр. Данилюк Марії Михайлівні земельну ділянку
площею 0,1020 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1279) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в смт. Більшівці, вулиця Київська, 1.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Гепко Марії Федорівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Залізнична, 30, керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1500га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1336) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, Залізнична, 30.
2.Передати у власність гр. Гепко Марії Федорівні земельну ділянку площею
0,1500 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1336) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
смт.Більшівці, вулиця Залізнична, 30.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Гепко Марії Федорівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1500 га для ведення
особистого селянського господарства в смт. Більшівці, вулиця Залізнична,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1500га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1335) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, вулиця Залізнична.
2.Передати у власність гр. Гепко Марії Федорівні земельну ділянку площею
0,1500 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1335) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, вулиця Залізнична.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Гепко Марії Федорівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1982 га для ведення
особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Біля
Заготскоту, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1982га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1333) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Біля Заготскоту.
2.Передати у власність гр. Гепко Марії Федорівні земельну ділянку площею
0,1982 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1333) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, Біля Заготскоту .
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Гепко Марії Федорівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1510 га для ведення
особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Біля цегельні,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1510га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1338) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Біля цегельні.
2.Передати у власність гр. Гепко Марії Федорівні земельну ділянку площею
0,1510 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1338) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, Біля цегельні.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Манюх Володимира Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2700 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, вулиця Шевченка,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2700га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0247) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, вулиця Шевченка.
2.Передати у власність гр. Манюх Володимира Михайловича земельну ділянку
площею 0,2700 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0223) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, вулиця Шевченка.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Манюх Володимира Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1233 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище За вулиці,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1233га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0214) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище За вулиці.
2.Передати у власність гр. Манюх Володимира Михайловича земельну ділянку
площею 0,1233 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0214) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище За вулиці.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Манюх Володимира Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3800 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Луковище,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3800га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0211) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Луковище.
2.Передати у власність гр. Манюх Володимира Михайловича земельну ділянку
площею 0,3800 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0211) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Луковище.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Станіславської Любомири Володимирівни про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1100га для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд в с. Яблунів, вулиця Шевченка, 2, керуючись ст. 26, 34
Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116,
118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1100га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0204) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Яблунів, вулиця Шевченка, 2.
2.Передати у власність гр. Станіславській Любомирі Володимирівні земельну
ділянку площею 0,1100 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0204) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Яблунів, вулиця Шевченка, 2.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Романа Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Яблунів, вулиця Стефаника, 38, керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0210) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Яблунів, вулиця Стефаника, 38.
2.Передати у власність гр. Дрибуленді Роману Олексійовичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0210) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Яблунів, вулиця Стефаника, 38.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Романа Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0369 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, вулиця Стефаника,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0369га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0202) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, вулиця Стефаника.
2.Передати у власність гр. Дрибуленді Роману Олексійовичу земельну ділянку
площею 0,0369 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0202) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, вулиця Стефаника.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Романа Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2050 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Коло
цвинтаря, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2050га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0207) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Коло цвинтаря.
2.Передати у власність гр. Дрибуленді Роману Олексійовичу земельну ділянку
площею 0,2050 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0207) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Коло цвинтаря.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Романа Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3948 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Медуське,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3948га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0206) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Медуське.
2.Передати у власність гр. Дрибуленді Роману Олексійовичу земельну ділянку
площею 0,3948 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0206) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Медуське.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Романа Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1500 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Коло
школи, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0203) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Коло школи.
2.Передати у власність гр. Дрибуленді Роману Олексійовичу земельну ділянку
площею 0,1500 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0203) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Коло школи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Романа Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,5000 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Горбочок,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,5000га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0208) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Горбочок.
2.Передати у власність гр. Дрибуленді Роману Олексійовичу земельну ділянку
площею 0,5000 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0208) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Горбочок.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Романа Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,7000 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Закрива,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,7000га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0254) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Закрива.
2.Передати у власність гр. Дрибуленді Роману Олексійовичу земельну ділянку
площею 0,7000 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0254) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Закрива.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Прокопік Галини Юріївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Нараївка, вулиця Зарічна, 15, керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0269) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Нараївка, вулиця Зарічна, 15.
2.Передати у власність гр. Прокопік Галині Юріївні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0269) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Нараївка, вулиця Зарічна, 15.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Прокопік Галини Юріївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3700 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Нараївка, урочище Біля липи,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3700га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0270) для ведення особистого
селянського господарства в с.Нараївка, урочище Біля липи.
2.Передати у власність гр. Прокопік Галині Юріївні земельну ділянку площею
0,3700 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0270) для ведення особистого
селянського господарства в с. Нараївка, урочище Біля липи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Прокопік Галини Юріївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1134 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Нараївка, вулиця Зарічна, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1134га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0271) для ведення особистого
селянського господарства в с.Нараївка, урочище Зарічна.
2.Передати у власність гр. Прокопік Галині Юріївні земельну ділянку площею
0,1134 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0271) для ведення особистого
селянського господарства в с. Нараївка, урочище Біля липи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Слюсар Ганни Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1302 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Лиса, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1302га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0548) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Лиса.
2.Передати у власність гр. Слюсар Ганні Василівні земельну ділянку площею
0,1302 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0548) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Лиса.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Слюсар Ганни Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1207 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Біля Макар,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1207га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0551) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Біля Макар.
2.Передати у власність гр. Слюсар Ганні Василівні земельну ділянку площею
0,1207 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0551) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Біля Макар.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Слюсар Ганни Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1699 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Лиса, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1699га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0553) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Лиса.
2.Передати у власність гр. Слюсар Ганні Василівні земельну ділянку площею
0,1699 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0553) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Лиса.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Перегінець Омеляна Дмитровичу про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3100 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Заднє,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3100га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0611) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Заднє.
2.Передати у власність гр. Перегінець Омеляну Дмитровичу земельну ділянку
площею 0,3100 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0661) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Заднє.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Перегінець Омеляна Дмитровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1500 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Біля
бригади, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1500га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0609) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Біля бригади.
2.Передати у власність гр. Перегінець Омеляну Дмитровичу земельну ділянку
площею 0,1500 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0609) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Біля бригади.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Сметанюк Раїси Олександрівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Кукільники, вулиця Галицька, 120 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0219) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Галицька, 120.
2.Передати у власність гр. Сметанюк Раїсі Олександрівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0219) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кукільники, вулиця Галицька, 120.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Сметанюк Раїси Олександрівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2041 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище
Глинка, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2041га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0220) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Сметанюк Раїсі Олександрівні земельну ділянку
площею 0,2041 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0220) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище  Глинка.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Сметанюк Раїси Олександрівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1200 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кукільники, вулиця
Галицька, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1200га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0222) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, вулиця Галицька .
2.Передати у власність гр. Сметанюк Раїсі Олександрівні земельну ділянку
площею 0,1200 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0222) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, вулиця Галицька.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Піцик Галини Богданівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старі
Скоморохи, вулиця Воїнів УПА, 2 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0089) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Старі Скоморохи, вулиця Воїнів УПА , 2.
2.Передати у власність гр. Піцик Галині Богданівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0089) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Старі
Скоморохи, вулиця, Воїнів УПА,  2.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Вульчина Степана Романовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,8235 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Восовня,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,8235га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0599) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище  Восовня.
2.Передати у власність гр. Вульчину Степану Романовичу земельну ділянку
площею 0,8235 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0599) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Восовня.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Вульчин Ярослави Лукянівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4656 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Загороди,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,4656га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0610) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище  Загороди.
2.Передати у власність гр. Вульчин Ярославі Лукянівні земельну ділянку
площею 0,4656 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0610) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Загороди.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Вульчин Ярослави Лукянівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3728 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Восовня,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3728га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0591) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище  Восовня.
2.Передати у власність гр. Вульчин Ярославі Лукянівні земельну ділянку
площею 0,3728 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0591) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Восовня.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Галаня Івана Михайловича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4500 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Вовчі ями,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,4500га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0390) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Вовчі ями.
2.Передати у власність гр. Галань Івану Михайловичу земельну ділянку
площею 0,4500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0390) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Вовчі ями.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Вітовської Марії Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Грушевського, 80 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0387) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Грушевського, 80.
2.Передати у власність гр. Вітовській Марії Василівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0387) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кукільники, вулиця Грушевського, 80.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Кіналь Ганни Петрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0727 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Гетьманська, 12 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0727га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1354) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Гетьманська, 12.
2.Передати у власність гр. Кіналь Ганні Петрівні земельну ділянку площею
0,0727 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1354) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
смт.Більшівці, вулиця Гетьманська, 12.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Кіналь Ганни Петрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0962 га для ведення
особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Під гаєм,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0962га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1349) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Під гаєм.
2.Передати у власність гр. Кіналь Ганні Петрівні земельну ділянку площею
0,0962 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1349) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Під гаєм.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Кіналь Ганни Петрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0994 га для ведення
особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Над ставом,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0994га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1347) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Над ставом.
2.Передати у власність гр. Кіналь Ганні Петрівні земельну ділянку площею
0,0994 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1347) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Над ставом.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Кіналь Ганни Петрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0996 га для ведення
особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище За панцем,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0996га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1353) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, урочище За панцем.
2.Передати у власність гр. Кіналь Ганні Петрівні земельну ділянку площею
0,0996 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1353) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, урочище За панцем.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Кіналь Ганни Петрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0840 га для ведення
особистого селянського господарства в смт. Більшівці, вулиця 16 Липня,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0840га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1351) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, вулиця 16 Липня.
2.Передати у власність гр. Кіналь Ганні Петрівні земельну ділянку площею
0,0840 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1351) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, вулиця 16 Липня.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Януша Григорія Петровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Нараївка, вулиця Зелена, 6 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1000га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0265) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Нараївка, вулиця Зелена, 6.
2.Передати у власність гр. Янушу Григорію  Петровичу земельну ділянку
площею 0,1000 га (кадастровий номер 2621285601:01:001: 0265) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Нараївка, вулиця, 12.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Бульби Марії Петрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2382 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Нараївка, вулиця Шевченка, 39 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2382га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0268) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Нараївка, вулиця Шевченка, 39.
2.Передати у власність гр. Бульбі Марії Петрівні земельну ділянку площею
0,2382 га (кадастровий номер 2621285601:01:001: 0268) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Нараївка, вулиця Шевченка, 39.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Черевка Євгенія Йосиповича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1498 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Біля бригади,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1498га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0620) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Біля бригади.
2.Передати у власність гр. Черевку Євгенію Йосиповичу земельну ділянку
площею 0,1498 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0620) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Черевка Євгенія Йосиповича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3933 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Загороди,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3933га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0623) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище  Загороди.
2.Передати у власність гр. Черевку Євгенію Йосиповичу земельну ділянку
площею 0,3933 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0623) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Загороди.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Черевка Євгенія Йосиповича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1250 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Ксьондзове,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1250га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0624) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Ксьондзове .
2.Передати у власність гр. Черевку Євгенію Йосиповичу земельну ділянку
площею 0,1250га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0624) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Ксьондзове.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Ходак Ігоря Ігоровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1300 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с. Старі Скоморохи, вулиця Воїнів УПА, 30 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1300га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0090) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старі
Скоморохи, вулиця Воїнів УПА, 30.
2.Передати у власність гр. Ходак Ігорю Ігоровичу земельну ділянку площею
0,1300 га (кадастровий номер 2621285803:02:001: 0090) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Старі
Скоморохи, вулиця Воїнів УПА, 30.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Яримович Галини Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Чорновола, 2 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0394) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Чорновола, 2.
2.Передати у власність гр. Яримович Галині Василівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001: 0394) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Кукільники, вулиця Чорновола, 2.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Януша Петра Григоровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,6027 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над каменем,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,6027га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0388) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над каменем.
2.Передати у власність гр. Янушу Петру Григоровичу земельну ділянку
площею 0,6027га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0388) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над каменем.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Януша Петра Григоровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1616 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Всеволода, 49 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1616га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0396) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Всеволода, 49.
2.Передати у власність гр. Януша Петра Григоровича земельну ділянку
площею 0,1616 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0396) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Кукільники, вулиця Всеволода, 49.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Януш Марії Йосипівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1356 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля
кладовища, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1356га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0395) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля кладовища.
2.Передати у власність гр. Януш Марії Йосипівні земельну ділянку площею
0,1356га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0395) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля кладовища.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Януш Марії Йосипівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3114 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля
кладовища, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3114га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0391) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля кладовища.
2.Передати у власність гр. Януш Марії Йосипівні земельну ділянку площею
0,3114га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0391) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля кладовища.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Януш Марії Йосипівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0457 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Всеволода, 50 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0457га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0389) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Всеволода, 50.
2.Передати у власність гр. Януш Марії Йосипівні земельну ділянку площею
0,0457 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0389) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Кукільники, вулиця Всеволода, 50.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Сметанюк Раїси Олександрівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1141 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля
господарства Антіша, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1141га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0225) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля господарства Антіша.
2.Передати у власність гр. Сметанюк Раїсі Олександрівні земельну ділянку
площею 0,1141га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0225) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля
господарства Антіша.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Саведчук Христини Петрівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0900 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Нові Скоморохи, урочище
Біля хати, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0900га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0165) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля хати.
2.Передати у власність гр. Саведчук Христині Петрівні земельну ділянку
площею 0,0900га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0165) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля  хати.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Саведчук Христини Петрівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0900 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Нові Скоморохи, урочище
Біля корунихи, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0900га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0163) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля корунихи.
2.Передати у власність гр. Саведчук Христині Петрівні земельну ділянку
площею 0,0900га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0163) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля корунихи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Саведчук Христини Петрівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2000 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Нові Скоморохи, урочище
Млак, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2000га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0164) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Млак.
2.Передати у власність гр. Саведчук Христині Петрівні земельну ділянку
площею 0,2000га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0164) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Млак.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Саведчук Христини Петрівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Нові Скоморохи, вулиця С.Стрільців, 145 керуючись ст. 26, 34
Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116,
118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0166) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с. Нові Скоморохи , вулиця С.Стрільців, 145.
2.Передати у власність гр. Саведчук Христині Петрівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0166) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Нові Скоморохи, вулиця С.Стрільців, 145.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Перегінець Галини Стахівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,5062 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Ксьондзове,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,5062га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0625) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Ксьондзове.
2.Передати у власність гр. Перегінець Галині Стахівні земельну ділянку
площею 0,5062га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0625) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Ксьондзове.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Перегінець Галини Стахівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Січових Стрільців, 1 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0413) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Січових Стрільців, 1.
2.Передати у власність гр. Перегінець Галині Стахівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0413) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Кінашів, вулиця Січових Стрільців, 1.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Якубчак Ігоря Франковича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Нараївка, вулиця Зарічна, 19 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0274) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Нараївка, вулиця Зарічна, 19.
2.Передати у власність гр. Якубчаку  Ігорю Франковичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0274) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Нараївка, вулиця Зарічна, 19.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Медвідь Марії Мартинівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1500 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Біля Тарнавського,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0245) для ведення особистого
селянського господарства в с. Яблунів, урочище Біля Тарнавського.
2.Передати у власність гр. Медвідь Марії Мартинівні земельну ділянку площею
0,1500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0245) для ведення особистого
селянського господарства в с., Яблунів урочище Біля Тарнавського.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Медвідь Марії Мартинівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3350 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, вулиця Стефаника,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3350га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0242) для ведення особистого
селянського господарства в с. Яблунів, вулиця Стефаника.
2.Передати у власність гр. Медвідь Марії Мартинівні земельну ділянку площею
0,3350 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0242) для ведення особистого
селянського господарства в с., Яблунів вулиця Стефаника.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Медвідь Марії Мартинівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1500 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Біля Купріяна,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0240) для ведення особистого
селянського господарства в с. Яблунів, урочище Біля Купріяна.
2.Передати у власність гр. Медвідь Марії Мартинівні земельну ділянку площею
0,1500 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0240) для ведення особистого
селянського господарства в с. Яблунів, урочище Біля Купріяна.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Бурдейни Марії Володимирівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Яблунів, вулиця Стефаника, 62 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0239) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Яблунів, вулиця Стефаника, 62 .
2.Передати у власність гр. Бурдейні Марії Володимирівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0239) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Яблунів, вулиця Стефаника, 62.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Медвідь Володимира Івановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 1,0130 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Горбочок,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
1,0130га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0256) для ведення особистого
селянського господарства в с. Яблунів, урочище Горбочок.
2.Передати у власність гр. Медвідь Володимиру Івановичу земельну ділянку
площею 1,0130 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0256) для ведення
особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Горбочок.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Медвідь Володимира Івановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,5000 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Горбочок,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,5000га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0252) для ведення особистого
селянського господарства в с. Яблунів, урочище Горбочок.
2.Передати у власність гр. Медвідь Володимиру Івановичу земельну ділянку
площею 0,5000 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0252) для ведення
особистого селянського господарства в с. Яблунів, урочище Горбочок.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Кіндрат Марії Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Січових Стрільців, 110 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0604) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Січових Стрільців, 110 .
2.Передати у власність гр. Кіндрат Марії Василівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0604) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Кінашів, вулиця Січових Стрільців, 110.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Кіндрат Марії Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3287 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Горби, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3287га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0614) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Горби.
2.Передати у власність гр. Кіндрат Марії Василівні земельну ділянку площею
0,3287га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0614) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Горби.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Белей Марії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Жалибори, урочище Заглумова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0330) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Белей Марії Михайлівні земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0330) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Афтанаса Дмитра Дмитровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,5000 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Жалибори, урочище
Заглумова, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,5000га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0331) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Афтанасу Дмитру Дмитровичу земельну ділянку
площею 0,5000га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0331) для ведення
особистого селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Лашківа Андрія Богдановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1500 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в смт.Більшівці, вулиця Івана Франка, 15 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1500га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1339) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Івана Франка, 15.
2.Передати у власність гр. Лашківу Андрію Богдановичу земельну ділянку
площею 0,1500 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1339) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в смт.Більшівці, вулиця Івана Франка, 15.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Верб’янського Володимира Йосиповича про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1116га для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд в с. Слобідка- Більшівцівська, вулиця Незалежності, 16
керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1116га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0293) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Слобідка-Більшівцівська, вулиця Незалежності, 16.
2.Передати у власність гр. Верб’янському Володимиру Йосиповичу земельну
ділянку площею 0,1116 га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0293) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Слобідка-Більшівцівська, вулиця Незалежності, 16.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Фреїк Марії Володимирівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Січових Стрільців, 116 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0630) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Січових Стрільців, 116.
2.Передати у власність гр. Фреїк Марії Володимирівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0630) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кінашів, вулиця Січових Стрільців, 116.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Третяк Марії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4094 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Ксьондзове,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,4094га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0567) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище  Ксьондзове.
2.Передати у власність гр. Третяк Марії Михайлівні земельну ділянку площею
0,4094 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0567) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Ксьондзове .
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Жук Лесі Степанівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Жалибори, вулиця Івана Франка, 7 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0322) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Жалибори, вулиця Івана Франка, 7.
2.Передати у власність гр. Жук Лесі Степанівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0322) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Жалибори, вулиця Івана Франка, 7.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Жук Лесі Степанівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,5000 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Жалибори, урочище Заглумова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,5000га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0324) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Жук Лесі Степанівні земельну ділянку площею
0,5000га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0324) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Жук Лесі Степанівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0981 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Жалибори, вулиця Івана Франка,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,5000га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0326) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, вулиця Івана Франка.
2.Передати у власність гр. Жук Лесі Степанівні земельну ділянку площею
0,5000га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0326) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, вулиця Івана Франка.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Перегінець Миколи Дмитровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,5000 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Жалибори, урочище
Заглумова, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,5000га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0334) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Перегінець Миколі Дмитровичу земельну ділянку
площею 0,5000га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0334) для ведення
особистого селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Настащинської Марії Володимирівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2106 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Жалибори, вулиця Івана Франка, 9 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2106га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0329) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Жалибори, вулиця Івана Франка, 9.
2.Передати у власність гр. Настащинській Марії Володимирівні земельну
ділянку площею 0,2106 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0329) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Жалибори, вулиця Івана Франка, 9.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Сидорик Марії Дмитрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3000 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Жалибори, урочище Заглумова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3000га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0333) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Перегінець Миколі Дмитровичу земельну ділянку
площею 0,3000га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0333) для ведення
особистого селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Возняка Назарія Миколайовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2347 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Нараївка, вулиця Зарічна, 27, керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2347га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0277) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Нараївка, вулиця Зарічна, 27.
2.Передати у власність гр. Возняку Назарію Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,2347 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0277) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Нараївка, вулиця Зарічна, 27.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Яблонської Ольги Михайлівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Поділля, вулиця Лесі Українки, 183 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0210) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Поділля, вулиця Лесі Українки, 183.
2.Передати у власність гр. Яблонській Ользі Михайлівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0210) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Поділля, вулиця Лесі Українки, 183.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Крупи Марії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3471 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Ксьондзове,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3471га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0540) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Ксьондзове.
2.Передати у власність гр. Крупі Марії Михайлівні земельну ділянку площею
0,3471 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0540) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Ксьондзове .
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Караса Івана Михайловича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0971 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок 5,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0971га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0532) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище  Корчунок 5.
2.Передати у власність гр. Карасу Івану Михайловичу земельну ділянку
площею 0,0971 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0532) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Корчунок 5.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Небор Ярослави Миколаївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3892 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3892га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0530) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище  Корчунок.
2.Передати у власність гр. Небор Ярославі Миколаївні земельну ділянку
площею 0,3892 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0532) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Корчунок.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Перегінець Лева Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3029 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Вербова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3029га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0617) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище  Вербова.
2.Передати у власність гр. Перегінець Леву Михайловичу земельну ділянку
площею 0,3029 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0617) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Вербова.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Перегінець Лева Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1499 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Біля
бригади, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1499га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0615) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище  Біля бригади.
2.Передати у власність гр. Перегінець Леву Михайловичу земельну ділянку
площею 0,1499 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0615) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Біля бригади.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ _______ 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Перегінець Лева Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1629га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Кінашів, вулиця Недобитка, 49 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1629га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0613) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Недобитка, 49 .
2.Передати у власність гр. Перегінець Леву Михайловичу земельну ділянку
площею 0,1629 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0613) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кінашів, вулиця Недобитка, 49.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.  Гайдук Ольги Іванівни

Розглянувши заяву гр. Гайдук Ольги Іванівни про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства площею 1,5000 га в с.Кукільники, урочище  Глинка,
керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12 Перехідних положень Земельного Кодексу
України, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 1,5000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:8888) для
ведення особистого селянського господарства гр. Гайдук Ользі Іванівні в
с.Кукільники, урочище Глинка.
2. Передати у власність гр. Гайдук Ользі Іванівні земельну ділянку площею
1,5000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:8888) для ведення особистого
селянського господарства с.Кукільники, урочище Глинка.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                             Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.  Кухарському Олегу Михайловичу

Розглянувши заяву гр. Кухарського Олега Михайловича про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства площею 0,5000 га в
с.Кукільники, урочище  Довгі гони, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12
Перехідних положень Земельного Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 0,5000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0383) для
ведення особистого селянського господарства гр. Кухарському Олегу
Михайловичу в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2. Передати у власність гр. Кухарському Олегу Михайловичу земельну ділянку
площею 0,5000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0383) для ведення
особистого селянського господарства с.Кукільники, урочище Довгі гони.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                             Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.  Сметанюк Раїсі Олександрівні

Розглянувши заяву гр. Сметанюк Раїси Олександрівни про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 0,3000 га в с.Кукільники,
урочище  Довгі гони, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12 Перехідних положень
Земельного Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 0,3000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0366) для
ведення особистого селянського господарства гр. Сметанюк Раїсі
Олександрівні в с. Кукільники, урочище Довгі гони.
2. Передати у власність гр. Сметанюк Раїсі Олександрівні земельну ділянку
площею 0,3000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0366) для ведення
особистого селянського господарства с.Кукільники, урочище Довгі гони.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                             Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.  Штангурському Володимиру Васильовичу

Розглянувши заяву гр. Штангунського Володимира Васильовича про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства площею 0,4000 га в
с.Кукільники, урочище  Довгі гони, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12
Перехідних положень Земельного Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 0,4000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0362) для
ведення особистого селянського господарства гр. Штангунському Володимиру
Васильовичу в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2. Передати у власність гр. Штангунському Володимиру Васильовичу земельну
ділянку площею 0,4000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0362) для
ведення особистого селянського господарства с.Кукільники, урочище Довгі
гони.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.  Павко Софії Олегівні

Розглянувши заяву гр. Павко Софії Олегівни про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства площею 0,7500 га в с.Кукільники, урочище  Глинка,
керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12 Перехідних положень Земельного Кодексу
України, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 0,7500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0345) для
ведення особистого селянського господарства гр. Павко Софії Олегівні в
с.Кукільники, урочище Глинка.
2. Передати у власність гр. Павко Софії Олегівні земельну ділянку площею
0,7500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0345) для ведення особистого
селянського господарства с.Кукільники, урочище Глинка.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                             Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.  Круцик Галини Юріївни

Розглянувши заяву гр. Круцик Галини Юріївни про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства площею 0,2500 га в с.Кукільники, урочище  Довгі
гони, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12 Перехідних положень Земельного
Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0374) для
ведення особистого селянського господарства гр. Круцик Галині Юріївні в
с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2. Передати у власність гр. Круцик Галині Юріївні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0374) для ведення особистого
селянського господарства с.Кукільники, урочище Довгі гони.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                             Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр. Барановській Мар’яні Іванівні

Розглянувши заяву гр. Барановської Мар’яни Іванівни про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 0,5100 га в с.Кукільники,
урочище  Довгі гони, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12 Перехідних положень
Земельного Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 0,5100 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0367) для
ведення особистого селянського господарства гр. Барановській Мар’яні Іванівні
в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2. Передати у власність гр. Барановській Мар’яні Іванівні земельну ділянку
площею 0,5100 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0367) для ведення
особистого селянського господарства с.Кукільники, урочище Довгі гони.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                             Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр. Конрад Андрію Ярославовичу

Розглянувши заяву гр. Конрада Андрія Ярославовича про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 0,3000 га в с.Кукільники,
урочище  Глинка, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12 Перехідних положень
Земельного Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 0,3000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0346) для
ведення особистого селянського господарства гр. Конрад Андрію Ярославовичу
в с.Кукільники, урочище Глинка.
2. Передати у власність гр. Конрад Андрію Ярославовичу земельну ділянку
площею 0,3000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0346) для ведення
особистого селянського господарства с.Кукільники, урочище Глинка.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                             Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр. Дяків Вікторії Миколаївні

Розглянувши заяву гр. Дяків Вікторії Миколаївни про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 0,5000 га в с.Кукільники,
урочище  Глинка, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12 Перехідних положень
Земельного Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 0,5000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0344) для
ведення особистого селянського господарства гр. Дяків Вікторії Миколаївні в
с.Кукільники, урочище Глинка.
2. Передати у власність гр. Дяків Вікторії Миколаївні земельну ділянку площею
0,5000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0344) для ведення особистого
селянського господарства с.Кукільники, урочище Глинка.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                             Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр. Перегінець Владиславу Васильовичу

Розглянувши заяву гр. Перегінець Владислава Васильовича про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства площею 0,2000 га в
с.Кукільники, урочище  Під садком, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12
Перехідних положень Земельного Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0145) для
ведення особистого селянського господарства гр. Перегінець Владиславу
Васильовичу в с.Кукільники, урочище Під садком.
2. Передати у власність гр. Перегінець Владиславу Васильовичу земельну
ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0145) для
ведення особистого селянського господарства с.Кукільники, урочище Під
садком.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                             Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.Сабат Ганні Ярославівні

Розглянувши заяву гр. Сабат Ганни Ярославівни про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 0,3100 га в с.Дитятин, урочище
Корчі, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12 Перехідних положень Земельного
Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 0,3100 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0198) для
ведення особистого селянського господарства гр. Сабат Ганні Ярославівні в
с.Дитятин, урочище Корчі.
2. Передати у власність гр. Сабат Ганні Ярославівні земельну ділянку площею
0,3100 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0198) для ведення особистого
селянського господарства с. Дитятин, урочище Корчі.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.Бренецькій Людмилі Іванівні

Розглянувши заяву гр. Бренецької Людмили Іванівни про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 0,5000 га в с. Кукільники,
урочище  Глинка, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12 Перехідних положень
Земельного Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 0,5000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0341) для
ведення особистого селянського господарства гр. Бренецькій Людмилі Іванівні
в с.Кукільники, урочище  Глинка.
2. Передати у власність гр. Бренецькій Людмилі Іванівні земельну ділянку
площею 0,5000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0341) для ведення
особистого селянського господарства с.Кукільники, урочище Глинка.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                             Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр. Гутник Мирославі Степанівни

Розглянувши заяву гр. Гутник Мирослави Степанівни про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 0,2444 га в смт.Більшівці,
урочище  За заготскотом, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12 перехідних
положень Земельного Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 0,2444 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1345) для
ведення особистого селянського господарства гр. Гутник Мирославі Степанівні
в смт.Більшівці, урочище  За заготскотом.
2. Передати у власність гр. Гутник Мирославі Степанівні земельну ділянку
площею 0,2444 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1345) для ведення
особистого селянського господарства смт.Більшівці, урочище За заготскотом.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр. Белей Віктору Степановичу учаснику АТО

Розглянувши заяву гр. Белей Віктора Степановича про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 1,8000 га в с. Нові Скоморох,
урочище  За лісом, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12 перехідних положень
Земельного Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 1,8000 га (кадастровий номер 2621285800:05:001:0678) для
ведення особистого селянського господарства гр. Белей  Віктору Степановичу в
с. Нові Скоморох, урочище  За лісом.
2. Передати у власність гр. Белей  Віктору Степановичу земельну ділянку
площею 1,8000 га (кадастровий номер 2621285800:05:001:0678) для ведення
особистого селянського господарства с. Нові Скоморох, урочище За лісом.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр. Белей  Богдану Степановичу, учаснику АТО

Розглянувши заяву гр. Белей Богдану Степановича про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 1,8000 га в с. Нові Скоморохи,
урочище  За лісом, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12 перехідних положень
Земельного Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 1,8000 га (кадастровий номер 2621285800:05:001:0677) для
ведення особистого селянського господарства гр. Белей   Богдану Степановичу
в с. Нові Скоморох, урочище  За лісом.
2. Передати у власність гр. Белей  Богдану Степановичу земельну ділянку
площею 1,8000 га (кадастровий номер 2621285800:05:001:0677) для ведення
особистого селянського господарства с. Нові Скоморох, урочище За лісом.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр. Возняк Ірині Петрівні

Розглянувши заяву гр. Возняк Ірини Петрівни про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства площею 0,1861 га в смт. Більшівці, урочище  Коло
гаю, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12 перехідних положень Земельного
Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 0,1861 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1350) для
ведення особистого селянського господарства гр. Возняк Ірині Петрівні в
смт.Більшівці, урочище  Коло гаю.
2. Передати у власність гр. Возняк Ірині Петрівні земельну ділянку площею
0,1861 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1350) для ведення особистого
селянського господарства смт. Більшівці, урочище Коло гаю.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр. Бабичу Назарію Івановичу

Розглянувши заяву гр. Бабича Назарія Івановича про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 0,8547 га в с. Кукільники,
урочище  Німецьке, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12 перехідних положень
Земельного Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 0,8547 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0386) для
ведення особистого селянського господарства гр. Бабичу Назарію Івановичу в
с.Кукільники, урочище Німецьке.
2. Передати у власність гр. Бабичу Назарію Івановичу земельну ділянку
площею 0,8547 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0386) для ведення
особистого селянського господарства с.Кукільники, урочище Німецьке.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр. Підгайному Мирославу Петровичу

Розглянувши заяву гр. Підгайного Мирослава Петровича про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства площею 1,0000 га в с. Загір’я-
Кукільницьке, урочище  Німецьке, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12
перехідних положень Земельного Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 1,0000 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0147) для
ведення особистого селянського господарства гр. Підгайному Мирославу
Петровичу в с. Загір’я- Кукільницьке, урочище  Німецьке.
2. Передати у власність гр. Підгайному Мирославу Петровичу земельну ділянку
площею 1,0000 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0147) для ведення
особистого селянського господарства с. Загір’я- Кукільницьке, урочище
Німецьке.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                             Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.  Перегінець Вірі Богданівні

Розглянувши заяву гр. Перегінець Віри Богданівни про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 0,2000 га в с.Кінашів, урочище
Вербова, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12 Перехідних положень Земельного
Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0612) для
ведення особистого селянського господарства гр. Перегінець Вірі  Богданівні в
с.Кінашів, урочище Вербова.
2. Передати у власність гр. Перегінець Вірі  Богданівні земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0612) для ведення
особистого селянського господарства с. Кінашів, урочище Вербова.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.  Перегінець Михайлу Дмитровичу

Розглянувши заяву гр. Перегінець Михайла Дмитровича про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га в с.Кінашів,
урочище  Вербова, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12 Перехідних положень
Земельного Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 2,0000 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0628) для
ведення особистого селянського господарства гр. Перегінець Михайлу
Дмитровичу в с.Кінашів, урочище Вербова.
2. Передати у власність гр. Перегінець Михайлу Дмитровичу земельну ділянку
площею 2,0000 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0628) для ведення
особистого селянського господарства с. Кінашів, урочище Вербова.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

Від___________2021року смт.Більшівці
№

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.  Якубовській Іванні Богданівні

Розглянувши заяву гр. Якубовської Іванни Богданівни про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 0,1500 га в с.Слобідка-
Більшівцівська, урочище  Коло хімії, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12
Перехідних положень Земельного Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 0,1500 га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0289) для
ведення особистого селянського господарства гр. Якубовській Іванні Богданівні
в с. Слобідка- Більшівцівська, урочище Коло хімії.
2. Передати у власність гр. Якубовській Іванні Богданівні земельну ділянку
площею 0,1500 га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0289) для ведення
особистого селянського господарства с. Слобідка- Більшівцівська, урочище
Коло хімії.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                             Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 2021 року                                                                  смт. Більшівці
№

Про  затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населеного пункту с. Кінашів

Розглянувши заяву гр. про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
розташованої за межами населеного пункту с. Кінашів, керуючись ст.185 ЗКУ,
законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)», селищна
рада вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Кінашів,
урочище Велике, площею 0,7232 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621283700:02:004:0661) загальною площею 0,7232 га гр. Карасу Мирону
Васильовичу, урочище  Велике.
3.Громадянину  Карасу Мирону Васильовичу для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 2021 року                                                                  смт. Більшівці
№

Про  затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населеного пункту с. Кінашів

Розглянувши заяву гр. про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
розташованої за межами населеного пункту с. Кінашів, керуючись ст.185 ЗКУ,
законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)», селищна
рада вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Кінашів,
урочище  Велике, площею 0,7232 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621283700:02:004:062) загальною площею 0,7232 га гр. Карас Софії
Григорівні, урочище  Велике.
3.Громадянці  Карас Софії Григорівні для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 2021 року                                                                  смт. Більшівці
№

Про  затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населеного пункту с. Кукільники

Розглянувши заяву гр. про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
розташованої за межами населеного пункту с. Кукільники, керуючись ст.185
ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в натурі
(на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту
с.Кукільники, урочище  Велике, площею 2,1075 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285100:02:001:0408) загальною площею 2,1075 га гр. Стеблинському Івану
Михайловичу, урочище  За заправкою.
3.Громадянину  Стеблинському Івану Михайловичу для оформлення права
власності звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 2021 року смт. Більшівці
№

Про  затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населеного пункту смт. Більшівці

Розглянувши заяву гр. про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
розташованої за межами населеного пункту смт. Більшівці, керуючись ст.185
ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в натурі
(на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту
смт.Більшівці, урочище  Біля ферми, площею 0,2281 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621255300:02:001:0657) загальною площею 0,2281 га гр. Саноцькому Григорію
Павловичу, урочище Біля ферми .
3.Громадянину  Саноцькому Григорію Павловичу для оформлення права
власності звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.



Селищний голова Василь Саноцький

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 2021 року                                                                  смт. Більшівці
№

Про  затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населеного пункту смт. Більшівці

Розглянувши заяву гр. про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
розташованої за межами населеного пункту смт. Більшівці, керуючись ст.185
ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в натурі
(на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту смт.
Більшівці, урочище  Транти, площею 0,2517 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621255300:05:001:0041) загальною площею 0,2517 га гр. Саноцькому Григорію
Павловичу, урочище Транти.
3.Громадянину  Саноцькому Григорію Павловичу для оформлення права
власності звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.



Селищний голова Василь Саноцький

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 2021 року                                                                  смт. Більшівці
№

Про  затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населеного пункту смт. Більшівці

Розглянувши заяву гр. про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
розташованої за межами населеного пункту смт. Більшівці, керуючись ст.185
ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в натурі
(на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту смт.
Більшівці, урочище  Біля ферми, площею 0,9517 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621255300:02:001:0658) загальною площею 0,9517 га гр. Саноцькому Григорію
Павловичу, урочище Біля ферми .
3.Громадянину  Саноцькому Григорію Павловичу для оформлення права
власності звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 2021 року                                                                  смт. Більшівці
№

Про  затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населеного пункту с. Старі Скоморохи

Розглянувши заяву гр. про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
розташованої за межами населеного пункту с. Старі Скоморохи, керуючись
ст.185 ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в
натурі (на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)»,
селищна рада вирішила:1.Затвердити технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.
Старі Скоморохи, Більшівцівської селищної ради, площею 0,8655 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:05:001:0687) загальною площею 0,8655 га гр. Белей Оксані
Степанівні.
3.Громадянці Белей Оксані Степанівні для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 2021 року                                                                  смт. Більшівці
№

Про  затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населеного пункту с. Старі Скоморохи

Розглянувши заяву гр. про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
розташованої за межами населеного пункту с. Старі Скоморохи, керуючись
ст.185 ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в
натурі (на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)»,
селищна рада вирішила:1.Затвердити технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту
с.Старі Скоморохи, Більшівцівської селищної ради, площею 0,1612 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:05:001:0686) загальною площею 0,1612 га гр. Белей Оксані
Степанівні.
3.Громадянці Белей Оксані Степанівні для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 2021 року                                                                  смт. Більшівці
№

Про  затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населеного пункту с. Старі Скоморохи

Розглянувши заяву гр. про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
розташованої за межами населеного пункту с. Старі Скоморохи, керуючись
ст.185 ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в
натурі (на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)»,
селищна рада вирішила:1.Затвердити технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту
с.Старі Скоморохи, Більшівцівської селищної ради, площею 0,9282 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:05:001:0685) загальною площею 0,9282 га гр. Белей Оксані
Степанівні.
3.Громадянці Белей Оксані Степанівні для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 2021 року                                                                  смт. Більшівці
№

Про  затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населеного пункту с. Підшумлянці

Розглянувши заяву гр. про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
розташованої за межами населеного пункту с. Підшумлянці, керуючись ст.185
ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в натурі
(на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту
с.Підшумлянці, Більшівцівської селищної ради, площею 1,4867 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:06:001:0546) загальною площею 1,4867 га гр. Рубан Надії
Каролівні.
3.Громадянці Рубан Надії Каролівні для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 2021 року                                                                  смт. Більшівці
№

Про  затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населеного пункту с. Підшумлянці

Розглянувши заяву гр. про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
розташованої за межами населеного пункту с. Підшумлянці, керуючись ст.185
ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в натурі
(на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту
с.Підшумлянці, Більшівцівської селищної ради, площею 1,5767 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:06:001:0547) загальною площею 1,5767 га гр. Рубан Надії
Каролівні.
3.Громадянці Рубан Надії Каролівні для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА

Більшівцівська селищна рада
ІХ сесія VIІI скликання

РІШЕННЯ

від 2021 року                                                                  смт. Більшівці
№

Про  затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населеного пункту с. Підшумлянці

Розглянувши заяву гр. про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
розташованої за межами населеного пункту с. Підшумлянці, керуючись ст.185
ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в натурі
(на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту
с.Підшумлянці, Більшівцівської селищної ради, площею 0,2548 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:06:001:0545) загальною площею 0,2548 га гр. Рубан Надії
Каролівні.
3.Громадянці Рубан Надії Каролівні для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання

РІШЕННЯ

від 2021 року                                                                  смт. Більшівці
№

Про  затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населеного пункту с. Нові Скоморохи

Розглянувши заяву гр. про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
розташованої за межами населеного пункту с. Нові Скоморохи, керуючись
ст.185 ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в
натурі (на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Нові
Скоморохи, Більшівцівської селищної ради, площею 0,0459 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:04:001:1145) загальною площею 0,0459 га гр. Бойко Лесі Іванівні.
3.Громадянці Бойко Лесі Іванівні для оформлення права власності звернутися в
сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.



Селищний голова Василь Саноцький

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання

РІШЕННЯ

від 2021 року                                                                  смт. Більшівці
№

Про  затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населеного пункту с. Нові Скоморохи

Розглянувши заяву гр. про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
розташованої за межами населеного пункту с. Нові Скоморохи, керуючись
ст.185 ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в
натурі (на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)»,
селищна рада вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Нові
Скоморохи, Більшівцівської селищної ради, площею 0,5387 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285801:01:001:0133) загальною площею 0,5387 га гр. Бойко Лесі Іванівні.
3.Громадянці Бойко Лесі Іванівні для оформлення права власності звернутися в
сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання

РІШЕННЯ

від 2021 року                                                                  смт. Більшівці
№

Про  затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населеного пункту с. Кінашів

Розглянувши заяву гр. про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
розташованої за межами населеного пункту с.Кінашів, керуючись ст.185 ЗКУ,
законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)», селищна
рада вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Кінашів,
Більшівцівської селищної ради, площею 1,4082 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621283700:02:001:0630) загальною площею 1,4082 га гр. Онисько Ігорю
Олексійовичу .
3.Громадянину Онисько Ігорю Олексійовичу для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь Саноцький



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ ________ 2021 року смт. Більшівці
№

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Семанюк Василині Василівні

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Семанюк Василини
Василівни жительки *** про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0600
га для ведення особистого селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке,
урочище  Німецьке, керуючись ст.ст.12, 124,  Земельного кодексу України, ст.
33 п.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1.Дати дозвіл гр. Семанюк Василині Василівні складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0600 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Загір’я-Кукільницьке, урочище
Німецьке.
2. Громадянці Семанюк Василині Василівні подати проект відведення
земельної ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом
порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                               Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ ________ 2021 року смт. Більшівці
№

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Хомчин Ірині Леонідівні

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Хомчин Ірини
Леонідівни  жительки *** про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд в с. Кінашів, вулиця Л. Українки, 26     керуючись ст.ст.12,
124,  Земельного кодексу України, ст. 33 п.1 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Дати дозвіл гр Хомчин Ірині Леонідівні складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,2000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с. Кінашів, вулиця Л. Українки, 26.
2. Громадянці Хомчин Ірині Леонідівні подати проект відведення земельної
ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ ________ 2021 року смт. Більшівці
№

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Порцині Лесі Василівні

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Порцини Лесі
Василівни жительки *** про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6000
га для ведення особистого селянського господарства в с.Дитятин, урочище
Загороди, керуючись ст.ст.12, 124,  Земельного кодексу України, ст. 33 п.1
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1.Дати дозвіл гр. Порцині Лесі Василівні складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6000 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Дитятин, урочище Загороди.
2. Громадянці Порцині Лесі Василівні подати проект відведення земельної
ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ ________ 2021 року смт. Більшівці
№

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Піщальській Єві Михайлівні

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Піщальської Єви
Михайлівни жительки *** про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000
га для ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище
Довгі гони, керуючись ст.ст.12, 124,  Земельного кодексу України, ст. 33 п.1
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1.Дати дозвіл гр. Піщальській Єві Михайлівні складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Довгі гони.
2. Громадянці Піщальській Єві Михайлівні подати проект відведення земельної
ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ ________ 2021 року смт. Більшівці
№

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Гаврилович Ользі Михайлівні

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Гаврилович Ольги
Михайлівни жительки *** про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000
га для ведення особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище
За потоком, керуючись ст.ст.12, 124,  Земельного кодексу України, ст. 33 п.1
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1.Дати дозвіл гр. Гаврилович Ользі Михайлівні складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000 га для ведення
особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище За потоком.
2.Громадянці Гаврилович Ользі Михайлівні подати проект відведення
земельної ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом
порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                               Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ ________ 2021 року смт. Більшівці
№

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Кіналю Владиславу Володимировичу

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Кіналя Владислава
Володимировичу жителя *** про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3000
га для ведення особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище
Гречка, керуючись ст.ст.12, 124,  Земельного кодексу України, ст. 33 п.1 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Дати дозвіл гр. Кіналю Владиславу Володимировичу складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3000
га для ведення особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище
Гречка.
2.Громадянину Кіналю Владиславу Володимировичу подати проект відведення
земельної ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом
порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                               Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ ________ 2021 року смт. Більшівці
№

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Кернікевичу Ігореві Івановичу

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Кернікевича  Ігоря
Івановича жителя *** про надання дозволу на складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,8000 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище  Вільшинова,
керуючись ст.ст.12, 124,  Земельного кодексу України, ст. 33 п.1 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Дати дозвіл гр. Кернікевичу Ігореві Івановичу складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,8000
га для ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище
Вільшинова.
2. Громадянину Кернікевичу Ігореві Івановичу подати проект відведення
земельної ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом
порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ ________ 2021 року смт. Більшівці
№

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Кернікевич Галині  Богданівні

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Кернікевич  Галини
Богданівни жительки *** про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,9655
га для ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, вулиця
Шевченка, керуючись ст.ст.12, 124,  Земельного кодексу України, ст. 33 п.1
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1.Дати дозвіл гр. складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,9655 га для ведення особистого селянського
господарства в с.Яблунів, вулиця Шевченка.
2. Громадянці Кернікевич Галині  Богданівні подати проект відведення
земельної ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом
порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                               Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ ________ 2021 року смт. Більшівці
№

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Макар Оксані Василівні

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Макар Оксани
Василівни жителя *** про надання дозволу на складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Нараївка, урочище Біля Липи,
керуючись ст.ст.12, 124,  Земельного кодексу України, ст. 33 п.1 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Дати дозвіл гр. Макар Оксани Василівни складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000 га для ведення
особистого селянського господарства в с Нараївка., урочище Біля Липи.
2. Громадянці Макар Оксані Василівні подати проект відведення земельної
ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                               Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від __ ________ 2021 року смт. Більшівці
№

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Януш Марії Миронівні

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Януш Марії
Миронівні жительки *** про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000
га для ведення особистого селянського господарства в с. Нараївка, урочище
Біля Липи, керуючись ст.ст.12, 124,  Земельного кодексу України, ст. 33 п.1
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1.Дати дозвіл гр. Януш Марії Миронівні складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000 га для ведення
особистого селянського господарства в с Нараївка., урочище Біля Липи.
2. Громадянці Януш Марії Миронівні подати проект відведення земельної
ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Кінашів   гр. Сірка Михайла Петровича про
вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1. Вилучити земельну ділянку гр. Сірка Михайла Петровича площею  0,2000га
для ведення особистого селянського господарства  в с. Кінашів в урочищі «Біля
тракторної бригади».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Кінашів  (Гнатишин Є.М.)  внести зміни в земельно-шнурову
книгу.

Селищний голова                                                         Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Кінашів   гр. Ліуш Марії Василівни про вилучення
земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1. Вилучити земельну ділянку гр. Ліуш Марії Василівни площею  0,1900га для
ведення особистого селянського господарства  в с. Кінашів, в урочищі
«Загороди».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Кінашів  (Гнатишин Є.М.)  внести зміни в земельно-шнурову
книгу.

Селищний голова                                      Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Кінашів   гр. Ліуш Марії Василівни про вилучення
земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1. Вилучити земельну ділянку гр. Ліуш Марії Василівни площею  0,1800га для
ведення особистого селянського господарства  в с. Кінашів, в урочищі
«Загороди».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Кінашів  (Гнатишин Є.М.)  внести зміни в земельно-шнурову
книгу.

Селищний голова                                      Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Хохонів   гр. Добруцького Миколи Михайловича
про вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1. Вилучити земельну ділянку гр. Добруцького Миколи Михайловича площею
0,2000га для ведення особистого селянського господарства  в с.Хохонів, в
урочищі «Ставки».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с.Дитятин  (Волинець М.М.)  внести зміни в земельно-шнурову
книгу.

Селищний голова                                             Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с. Кукільники   гр. Колковської Павліни
Михайлівни про вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1. Вилучити земельну ділянку гр. Колковської Павліни Михайлівни площею
0,5000га для ведення особистого селянського господарства  в с.Кукільники, в
урочищі «Довгі гони».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Кукільники  (Бук Н.Д.)  внести зміни в земельно-шнурову книгу.

Селищний голова                                             Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с. Кукільники   гр. Соколовської Олександри
Богдагівни про вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1. Вилучити земельну ділянку гр. Соколовської Олександри Богдагівни площею
0,2000га для ведення особистого селянського господарства  в с.Кукільники, в
урочищі «Довгі гони».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Кукільники  (Бук Н.Д.)  внести зміни в земельно-шнурову книгу.

Селищний голова                                             Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя с.Загір’я- Кукільницьке гр. Барановського Йосифа
Михайловича про вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1. Вилучити земельну ділянку гр. Барановського Йосифа Михайловича площею
0,5000га для ведення особистого селянського господарства  в с. Загір’я-
Кукільницьке, в урочищі «Німецьке».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Загір’я- Кукільницьке  (Бук Н.Д.)  внести зміни в земельно-
шнурову книгу.

Селищний голова                                             Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя с.Загір’я- Кукільницьке гр. Небор Марії Петрівни
про вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1. Вилучити земельну ділянку гр. Небор Марії Петрівни площею  0,7000 га для
ведення особистого селянського господарства  в с. Загір’я- Кукільницьке, в
урочищі «Глинка».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Загір’я- Кукільницьке  (Бук Н.Д.)  внести зміни в земельно-
шнурову книгу.

Селищний голова                                             Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя с.Дитятин гр. Броновського Василя Івановича про
вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1.Вилучити земельну ділянку гр. Броновського Василя Івановича площею
0,3750 га для ведення особистого селянського господарства  в с.Дитятин, в
урочищі «Загороди».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Дитятин (Волинець М.М.)  внести зміни в земельно-шнурову
книгу.

Селищний голова                                             Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Кінашів   гр. Дмитрук Марії Миронівни про
вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1. Вилучити земельну ділянку гр. Дмитрук Марії Миронівни площею  0,3400га
для ведення особистого селянського господарства  в с. Кінашів в урочищі
«Корчунок».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Кінашів  (Гнатишин Є.М.)  внести зміни в земельно-шнурову
книгу.

Селищний голова                                                         Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Кінашів   гр. Дмитрук Марії Миронівни про
вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1. Вилучити земельну ділянку гр. Дмитрук Марії Миронівни площею  0,2000га
для ведення особистого селянського господарства  в с. Кінашів в урочищі
«Городовина».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Кінашів  (Гнатишин Є.М.)  внести зміни в земельно-шнурову
книгу.

Селищний голова                                                         Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с. Кукільники   гр. Корпан Наталії Михайлівни про
вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1. Вилучити земельну ділянку гр. Корпан Наталії Михайлівни площею  0,3900га
для ведення особистого селянського господарства  в с.Кукільники, в урочищі
«Біля молочарні».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Кукільники  (Бук Н.Д.)  внести зміни в земельно-шнурову книгу.

Селищний голова                                             Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Нові Скоморохи,   гр. Бандури Ірини Степанівни
про вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1. Вилучити земельну ділянку гр. Бандури Ірини Степанівни площею  0,2900га
для ведення особистого селянського господарства  в с. Нові Скоморохи,  по
вулиці Січових Стрільців.
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Нові Скоморохи  (Нечесній Т.М.)  внести зміни в земельно-
шнурову книгу.

Селищний голова                                             Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Кінашів   гр. Шувари Дмитра Петровича про
вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1. Вилучити земельну ділянку гр. Шувари Дмитра Петровича площею  0,2700га
для ведення особистого селянського гоподарства  в с. Кінашів в урочищі
«Корчунок».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Кінашів  (Гнатишин Є.М.)  внести зміни в земельно-шнурову
книгу.

Селищний голова                                                         Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Кінашів   гр. Шувари Дмитра Петровича про
вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1. Вилучити земельну ділянку гр. Шувари Дмитра Петровича площею  0,1800га
для ведення особистого селянського господарства  в с. Кінашів в урочищі «Біля
Матейка Б.».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Кінашів  (Гнатишин Є.М.)  внести зміни в земельно-шнурову
книгу.

Селищний голова                                                         Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Кінашів   гр. Бандури Василя Миколайовича про
вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1. Вилучити земельну ділянку гр. Бандури Василя Миколайовича площею
0,2000га для ведення особистого селянського господарства  в с. Кінашів в
урочищі «Вербова».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Кінашів  (Гнатишин Є.М.)  внести зміни в земельно-шнурову
книгу.

Селищний голова                                                         Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Кінашів   гр. Бандури Василя Миколайовича про
вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1. Вилучити земельну ділянку гр. Бандури Василя Миколайовича площею
0,1100га для ведення особистого селянського господарства  в с. Кінашів в
урочищі «Вербова».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Кінашів  (Гнатишин Є.М.)  внести зміни в земельно-шнурову
книгу.

Селищний голова                                                         Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя с.Хохонів гр. Головінської Ганни Софронівни про
вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1.Вилучити земельну ділянку гр. Головінської Ганни Софронівни площею
0,4000 га для ведення особистого селянського господарства  в с.Хохонів, в
урочищі «Лопатка».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Дитятин (Волинець М.М.)  внести зміни в земельно-шнурову
книгу.

Селищний голова                                             Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя с.Хохонів гр. Головінської Ганни Софронівни про
вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1.Вилучити земельну ділянку гр. Головінської Ганни Софронівни площею
0,2000 га для ведення особистого селянського господарства  в с.Хохонів, в
урочищі «Вигін».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Дитятин (Волинець М.М.)  внести зміни в земельно-шнурову
книгу.

Селищний голова                                             Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ№___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                     2021 року смт. Більшівці
№

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Кінашів   гр. Карас Софії Григорівни про
вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:
1. Вилучити земельну ділянку гр. Карас Софії Григорівни площею  0,2200га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів в урочищі
«Городовина».
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду с. Кінашів  (Гнатишин Є.М.)  внести зміни в земельно-шнурову
книгу.

Селищний голова                                                         Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЕКТ РІШЕННЯ

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                  2021 року смт. Більшівці
№

Про передачу у власність
земельної ділянки

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Гализі Марії Василівні земельну ділянку площею

0,2500 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0066) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЕКТ РІШЕННЯ

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                  2021 року смт. Більшівці
№

Про передачу у власність
земельної ділянки

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Ковальчук Марії Теодорівни земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0067) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЕКТ РІШЕННЯ

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                  2021 року смт. Більшівці
№

Про передачу у власність
земельної ділянки

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Теліщук Василю Володимировичу земельну ділянку
площею 0,1800 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0065) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЕКТ РІШЕННЯ

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
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№

Про передачу у власність
земельної ділянки

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Савці Надії Миколаївні земельну ділянку площею

0,4200 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0080) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

1.Передати у власність гр. Вилці Марії Семенівні земельну ділянку площею
0,7000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0074) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Данилюк Валентині Валентинівні земельну ділянку
площею 1,3000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0073) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Ковальчук Марії Теодорівні земельну ділянку
площею 0,4500 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0072) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Сидорко Наталії Михайлівні земельну ділянку
площею 0,6000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0071) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Вичівській Ользі Павлівній земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0064) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Савці Івану Станковичу земельну ділянку площею
0,6800 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0059) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Парцей Галині Іванівні земельну ділянку площею
0,4000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0075) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Швець Роману Івановичу земельну ділянку площею
0,8000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0076) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Ємбрик Марії Ярославівні земельну ділянку площею
0,4600 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0077) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЕКТ РІШЕННЯ

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада
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РІШЕННЯ
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№

Про передачу у власність
земельної ділянки

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Теліщуку Василю Володимировичу земельну
ділянку площею 0,5000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0078) для
ведення особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над
селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЕКТ РІШЕННЯ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Сторожуку Ярославу Васильовичу земельну ділянку
площею 0,5000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0051) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Кубраку Олегові Васильовичу земельну ділянку
площею 0,5000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0052) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЕКТ РІШЕННЯ

УКРАЇНА
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Кубраку Василю Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,4000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0054) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Гализі Миколі Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,4000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0053) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Галань Ігорю Богдановичу земельну ділянку площею
1,0000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0055) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Макар Марії Михайлівні земельну ділянку площею
0,5000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0056) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Станіславській Марії Іванівні земельну ділянку
площею 0,6000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0079) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Родчин Ігорю Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,6000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0057 для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Галань Наталії Йосипівні земельну ділянку площею
0,3000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0058 для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Гребіш Марії  Григорівні земельну ділянку площею
0,4500 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0060 для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Сомар Ірині Іванівні земельну ділянку площею
0,6000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0061 для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Левку Степану Ярославовичу земельну ділянку
площею 0,8000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0062 для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Станіславському Михайлу Мироновичу земельну
ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0063 для
ведення особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над
селом.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Теліщук Іванні Миколаївні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0090 для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище від Яблунева.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Романюк Надії Дмитрівні земельну ділянку площею
0,4000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0081 для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище від Яблунева.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЕКТ РІШЕННЯ

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                  2021 року смт. Більшівці
№

Про передачу у власність
земельної ділянки

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Сомару Роману Івановичу земельну ділянку площею
0,4000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0086 для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище від Яблунева.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

1.Передати у власність гр. Левко Мирославі Михайлівні земельну ділянку
площею 0,1900 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0094 для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище від Яблунева.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ
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Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Галань Івану Михайловичу земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0089 для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище від Яблунева.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЕКТ РІШЕННЯ

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ІХ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                  2021 року смт. Більшівці
№

Про передачу у власність
земельної ділянки

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та екології
селищної ради Каратник І. С. та розглянувши заяви жителів с. Кукільники
Більшівцівської селищної ради, щодо передачі у власність земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами
населеного пункту с. Кукільники та перебувають у комунальній власності
селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.Передати у власність гр. Галань Богдану Михайловичу земельну ділянку
площею 0,2220 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0085 для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище від Яблунева.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

VШ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                   2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження акту комісії
по розгляду заяви гр.

Розглянувши акт комісії від 01.11.2021року по розгляду заяви гр.Бандури
Василя Лук’яновича вх.№132 від 01.11.2021 року, селищна рада вирішила:

Затвердити акт комісії від 01.11.2021 року по розгляду заяви гр. Бандури
Василя Лук’яновича (акт додається).

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

VШ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від                   2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження акту комісії
по розгляду заяви гр.

Розглянувши акт комісії від 15.11.2021року по розгляду заяви гр.Небор
Іванни Карлівни вх.№138 від 01.11.2021 року, селищна рада вирішила:

Затвердити акт комісії від 15.11.2021 року по розгляду заяви гр. Небор
Іванні Карлівні (акт додається).

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання

від 26 листопада 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель населеного пункту с.Жалибори
Більшівцівської селищної територіальної громади
Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

Розглянувши «Технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту с.Жалибори Більшівцівської селищної територіальної
громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області», розроблену
Державною Службою України з питань геодезії, картографії та кадастру
Державне підприємство «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою» з метою економічного регулювання земельних відносин,
визначення розмірів і встановлення порядку плати за землю, підвищення
ефективності використання земель, враховуючи позитивний висновок
державної експертизи землевпорядної документації, керуючись ст. 12, 122, 201
Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», Законом
України «Про плату за землю», Податковим кодексом України, ч.34 ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту с.Жалибори Більшівцівської селищної
територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської
області» від 2021 року.

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель населеного пункту
с.Жалибори Більшівцівської селищної територіальної громади Івано-
Франківського району Івано-Франківської області з 01.01.2022 року.

3. Нормативна грошова оцінка земель  населеного пункту с.Жалибори
Більшівцівської селищної територіальної громади Івано-Франківського
району Івано-Франківської області підлягає щорічній індексації
відповідно до вимог діючого законодавства.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення сімнадцятої сесії шостого
скликання Жалиборівської сільської ради від 28 липня 2013 року  «Про
затвердження технічної документації з нормативно - грошової оцінки



земель населеного пункту Жалиборівської сільської ради Галицького
району».

5. Передати до головного управління Держгеокадастру у Галицькому районі
Івано-Франківської області примірник технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Жалибори
Більшівцівської селищної територіальної громади Івано-Франківського
району Івано-Франківської області, для видачі витягів з нормативної
грошової оцінки.

6. Витяг з даного рішення направити у Галицьку державну податкову
інспекцію Калуського управління ГУ ДПС в Івано-Франківській області.

7. Відповідальність та координацію за виконання даного рішення покласти
на селищного голову Саноцького В. П.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПРОЄКТ РІШЕННЯ №___

УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IХ сесія VIІI скликання

від 26 листопада 2021 року смт. Більшівці
№

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки площею 20,2850  га.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки загальною площею 20,2850 га для ведення особистого селянського
господарства, кадастровий номер 2621285600:02:001:0841, за межами
населеного пункту села Нараївка урочище Панське Більшівцівської селищної
ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, розроблену ФОП
Андрієвським В. П., керуючись статтями 12, 186 Земельного кодексу України,
статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія
Більшівцівської селищної ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки площею
20,2850 га за кадастровим номером 2621285600:02:001:0841 (для ведення
особистого селянського господарства) на земельні ділянки що знаходяться за
межами населеного пункту села Нараївка урочище Панське Більшівцівської
селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

1.1 Площею 1,0000 га кадастровий номер 2621285600:02:001:0864
1.2 Площею 1,0000 га кадастровий номер 2621285600:02:001:0865
1.3 Площею 1,0000 га кадастровий номер 2621285600:02:001:0866
1.4 Площею 1,0000 га кадастровий номер 2621285600:02:001:0867
1.5 Площею 1,0000 га кадастровий номер 2621285600:02:001:0868
1.6 Площею 1,6340 га кадастровий номер 2621285600:02:001:0869
1.7 Площею 3,1680 га кадастровий номер 2621285600:02:001:0870
1.8 Площею 10,4830 га кадастровий номер 2621285600:02:001:0871

2. Більшівцівській селищній раді в особі селищного голови провести державну
реєстрацію земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського
призначення, а саме:



2.1 Площею 1,0000 га кадастровий номер 2621285600:02:001:0864
2.2 Площею 1,0000 га кадастровий номер 2621285600:02:001:0865
2.3 Площею 1,0000 га кадастровий номер 2621285600:02:001:0866
2.4 Площею 1,0000 га кадастровий номер 2621285600:02:001:0867
2.5 Площею 1,0000 га кадастровий номер 2621285600:02:001:0868
2.6 Площею 1,6340 га кадастровий номер 2621285600:02:001:0869
2.7 Площею 3,1680 га кадастровий номер 2621285600:02:001:0870
2.8 Площею 10,4830 га кадастровий номер 2621285600:02:001:0871

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин, природокористування,   планування   території,
будівництва,   архітектури,   охорони   пам'яток, історичного середовища та
благоустрою.

Селищний голова                                             Василь САНОЦЬКИЙ


