
УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1050

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

Розглянувши заяву гр. Гнатишина Андрія Миколайовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3200 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочищі 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 0,3200
га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0513) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів,  урочище Корчунок.
2.Передати у власність гр. Гнатишину Андрію  Миколайовичу земельну
ділянку площею 0,3200 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0513) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1051

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 0,3892га. для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочищі Корчунок III
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 III.
2.Передати у власність гр. Небор Ярославі Миколаївні земельну ділянку
площею 0,3892га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0530) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Корчунок III.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1052

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

Розглянувши заяву гр. Кіндрата Мирона Дмитровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1398 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
0,1398 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0555) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів,  урочище Корчунок 5.
2.Передати у власність гр. Кіндрату Мирону Дмитровичу земельну ділянку
площею 0,1398 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0555) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1053

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

Розглянувши заяву гр. Карасу Івану Михайловичу про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0971га. 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
0,0971га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0532) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів,  урочище Корчунок.
2.Передати у власність гр. Карасу Івану Михайловичу земельну ділянку
площею 0,0971га (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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1054

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

Розглянувши заяву гр. Прунько Степанії Дмитрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3043 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
0,3043 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0277) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, вулиця Галицька.
2.Передати у власність гр. Прунько Степанії Дмитрівні земельну ділянку
площею 0,3043 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0277) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1055

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

Розглянувши заяву гр. Прунько Степанії Дмитрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,5000га. 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
0,5000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0260) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Довгі гони .
2.Передати у власність гр. Прунько Степанії Дмитрівні земельну ділянку
площею 0,5000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0260) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1056

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

Розглянувши заяву гр. Прунько Степанії Дмитрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,5600га. для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля
господарства Вітовського, 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
0,5600га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0269) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля господарства
Вітовського.
2.Передати у власність гр. Прунько Степанії Дмитрівні земельну ділянку
площею 0,5600га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0269) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля
господарства Вітовського.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VIIсесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1057

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

Розглянувши заяву гр. Прунько Степанії Дмитрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2849га. для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля
господарства Лилик, 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
0,2849га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0261) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля господарства Лилик.
2.Передати у власність гр. Прунько Степанії Дмитрівні земельну ділянку
площею 0,2849га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0261) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля
господарства Лилик.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1058

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

Розглянувши заяву гр. Прунько Степанії Дмитрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4900га. 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
0,4900га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0262) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Прунько Степанії Дмитрівні земельну ділянку
площею 0,4900га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0262) 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1059

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

Розглянувши заяву гр. Прунько Степанії Дмитрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3500га. 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
0,3500га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0288) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Прунько Степанії Дмитрівні земельну ділянку
площею 0,3500га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0288) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1060

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

Розглянувши заяву гр. Прунько Степанії Дмитрівни 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.Кукільники, вулиця Галицька, 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 2621285101:01:001:0276) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Галицька, 160.
2.Передати у власність гр. Прунько Степанії Дмитрівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0276) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кукільники, вулиця Галицька, 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.

Більшівцівський селищний голова                                  Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1061

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

Розглянувши заяву гр. Вітковської Віри Миколаївни 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. Кукільники, вулиця Галицька, 113.
керуючись ст. 26, 34 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, ст. 35, 56  Закону
України «Про землеустрій»,  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 2621285101:01:001:0298) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Галицька, 113.
2.Передати у власність гр. Вітковській Вірі Миколаївні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0298) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кукільники, вулиця Галицька, 113.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1062

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

Розглянувши заяву гр. Вітковської Віри Миколаївни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1505га для
ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля
господарства Януш, 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
0,1505га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0302) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля господарства Януш.
2.Передати у власність гр. Вітковській Вірі Миколаївні земельну ділянку
площею 0,1505га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0302) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля
господарства Януш.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2020 року смт. Більшівці
№ 1063

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

Розглянувши заяву гр. Вітковської Віри Миколаївни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1505га 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
0,1505га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0299) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, вулиця Галицька .
2.Передати у власність гр. Вітковській Вірі Миколаївні земельну ділянку
площею 0,1505га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0299 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1064

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

Розглянувши заяву гр. Вітковської Віри Миколаївни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3000га. 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
0,3000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0247) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Вітковській Вірі Миколаївні земельну ділянку
площею 0,3000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0247) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, 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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1065

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

Розглянувши заяву гр. Колодій Дарії Григорівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1000 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
0,1000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0271) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Колодій Дарії Григорівні земельну ділянку площею
0,1000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0271 для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, 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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1066

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

Розглянувши заяву гр. Колодій Дарії Григорівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3000га. 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
0,3000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0241) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2.Передати у власність гр. Колодій Дарії Григорівні земельну ділянку площею
0,3000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0241 для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, 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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1067

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

Розглянувши заяву гр. Лотоцького Любомира Васильовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2000га. 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
0,2000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0290) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2.Передати у власність гр. Лотоцькому Любомиру Васильовичу земельну
ділянку площею 0,2000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0290) для
ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники, 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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1068

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

Розглянувши заяву гр. Кащин Галини Степанівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3000га. 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
0,3000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0229) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Кащин Галині Степанівні земельну ділянку площею
0,3000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0229 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1069

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

Розглянувши заяву гр. Озьмінського Миколи Йосиповича 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.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
0,2500га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0275) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2.Передати у власність гр. Озьмінському Миколі Йосиповичу земельну ділянку
площею 0,2500га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0275) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, 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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1070

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

Розглянувши заяву гр. Микитина Василя Дмитровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,5011 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Курів, вулиця Кобилянської,
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
0,5011га (кадастровий номер 2621285201:01:001:0248) для ведення особистого
селянського господарства в с. Курів, вулиця Кобилянської.
2.Передати у власність гр. Микитину Василю Дмитровичу земельну ділянку
площею 0,5011га (кадастровий номер 2621285201:01:001:0248 для ведення
особистого селянського господарства в с. Курів, вулиця Кобилянської.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1071

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

Розглянувши заяву гр. Микитина Василя Дмитровича 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. Курів, вулиця Кобилянської, 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
0,2500га (кадастровий номер 2621285201:01:001:0249) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Курів,
вулиця Кобилянської, 16.
2.Передати у власність гр. Микитину Василю Дмитровичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285201:01:001:0249) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Курів, вулиця Кобилянської, 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.

Більшівцівський селищний голова                                  Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1072

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

Розглянувши заяву гр. Думич Ганни Євгенівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0718га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Зелена, 8, 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
0,0718га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1308) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Зелена, 8.
2.Передати у власність гр. Думич Ганні Євгенівні земельну ділянку площею
0,0718 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1308) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Зелена, 8.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                                  Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1073

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

Розглянувши заяву гр. Колковського Віктора Олександровича про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1140га для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд в с. Кукільники, вулиця Галицька, 98, керуючись ст. 26, 34
Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116,
118, 121 Земельного  кодексу  України, України «Про селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1140га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0230) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Галицька, 98.
2.Передати у власність гр. Колковському Віктору Олександровичу земельну
ділянку площею 0,1140 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0230) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кукільники, вулиця Галицька, 98.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1074

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

Розглянувши заяву гр. Колковського Віктора Олександровича про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2000га для ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники,
урочище Біля господарства Януш, 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 2621285101:01:001:0783) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля господарства Януш.
2.Передати у власність гр. Колковському Віктору Олександровичу земельну
ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0783) для
ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники, Біля
господарства Януш.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1075

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

Розглянувши заяву гр. Колковського Віктора Олександровича про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1500га 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
0,1500га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0291) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля господарства
Петришин.
2.Передати у власність гр. Колковському Віктору Олександровичу земельну
ділянку площею 0,1500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0291 для
ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники, 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1076

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

Розглянувши заяву гр.Гензи Марії Онуфріївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2531 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
0,2531га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0251) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, вулиця Галицька.
2.Передати у власність гр. Гензі Марії Онуфріївні земельну ділянку площею
0,2531га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0251) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1077

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

Розглянувши заяву гр. Конрада Василя Ярославовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1029 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
0,1029га (кадастровий номер (2621285101:01:001:0240) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Конраду Василю Ярославовичу земельну ділянку
площею 0,1029 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0240) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1078

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

Розглянувши заяву гр. Конрада Василя Ярославовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1000 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
0,1000га (кадастровий номер (2621285101:01:001:0234) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Конраду Василю Ярославовичу земельну ділянку
площею 0,1000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0234) 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1079

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

Розглянувши заяву гр. Баранівської Софії Степанівни 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.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
0,3000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0257) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Баранівській Софії Степанівні земельну ділянку
площею 0,3000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0257) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1080

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

Розглянувши заяву гр. Баранівської Софії Степанівни 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.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
0,2000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0242) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2.Передати у власність гр. Баранівській Софії Степанівні земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0242) 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1081

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

Розглянувши заяву гр. Цівки Ганни Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3003 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
0,3003га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0244) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2.Передати у власність гр. Цівці Ганні Василівні земельну ділянку площею
0,3003 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0244) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1082

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

Розглянувши заяву гр. Прокопік Анни Миколаївни 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.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
0,2000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0238) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2.Передати у власність гр. Прокопік Анні Миколаївні земельну ділянку площею
0,2000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0238) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1083

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

Розглянувши заяву гр. Прокопік Анни Миколаївни 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.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
0,2000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0274) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2.Передати у власність гр. Прокопік Анні Миколаївні земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0274) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1084

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

Розглянувши заяву гр. Шматенко Орисі Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1000 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
0,1000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0249) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Шматенко Орисі Іванівні земельну ділянку площею

0,1000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0249) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1085

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

Розглянувши заяву гр. Шматенко Орисі Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3044 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
0,3044га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0264) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2.Передати у власність гр. Шматенко Орисі Іванівні земельну ділянку площею

0,3044 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0264 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1086

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

Розглянувши заяву гр. Лозінської Наталії Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1000 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
0,1000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0252) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Лозінській Наталії Іванівні земельну ділянку площею
0,1000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0252) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1087

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

Розглянувши заяву гр. Лозінської Наталії Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,5300 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
0,5300га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0259) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Лозінській Наталії Іванівні земельну ділянку площею
0,5300 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0259) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1088

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

Розглянувши заяву гр. Кухарської Ольги Федорівни 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.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
0,2000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0280) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Кухарській Ользі Федорівні земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0280) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1089

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

Розглянувши заяву гр. Кухарської Ольги Федорівни 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.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
0,2000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0246) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Кухарській Ользі Федорівні земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0246) 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1090

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

Розглянувши заяву гр. Стоцької Анни Миколаївни 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.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
0,3000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0258) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Стоцькій Анні Миколаївні земельну ділянку
площею 0,3000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0258) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1091

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

Розглянувши заяву гр. Стоцької Анни Миколаївни 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.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
0,2000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0248) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Стоцькій Анні Миколаївні земельну ділянку площею
0,2000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0248) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1092

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

Розглянувши заяву гр. Стоцької Анни Миколаївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1000 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
0,1000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0239) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2.Передати у власність гр. Стоцькій Анні Миколаївні земельну ділянку площею
0,1000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0239) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1093

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

Розглянувши заяву гр. Лісової Емілії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4001 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
0,4001га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0268) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2.Передати у власність гр. Лісовій Емілії Михайлівні земельну ділянку площею
0,4001 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0268) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1094

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

Розглянувши заяву гр. Щербакової Ганни Василівни 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 2621285101:01:001:0235) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2.Передати у власність гр. Щербаковій Ганні Василівні земельну ділянку
площею 0,4000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0235) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1095

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

Розглянувши заяву гр. Курляк Ольги 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. Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 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
0,2500га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0111) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 12.
2.Передати у власність гр. Курляк Ользі Володимирівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0111) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 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.

Більшівцівський селищний голова                                  Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1096

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

Розглянувши заяву гр. Курляк Ольги Володимирівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3002 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
0,3002га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0217) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Курляк Ользі Володимирівні земельну ділянку
площею 0,3002 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0217) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1097

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

Розглянувши заяву гр. Курляк Ольги Володимирівни 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.Загір’я-Кукільницьке,
урочище За цвинтарем, 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 2621285102:03:001:0109) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище За цвинтарем.
2.Передати у власність гр. Курляк Ользі Володимирівні земельну ділянку
площею 0,1900 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0109) для ведення
особистого селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище За
цвинтарем.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1098

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

Розглянувши заяву гр. Курляк Ольги Володимирівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,6600 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Загір’я-Кукільницьке,
урочище Німецьке, 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
0,6600га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0110) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище Німецьке.
2.Передати у власність гр. Курляк Ользі Володимирівні земельну ділянку
площею 0,6600 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0110) для ведення
особистого селянського господарства в 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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1099

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

Розглянувши заяву гр. Курляк Ольги Володимирівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2369 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, 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
0,2369га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0117) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка.
2.Передати у власність гр. Курляк Ользі Володимирівні земельну ділянку
площею 0,2369 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0117) для ведення
особистого селянського господарства в с.Загір’я-Кукільницьке, 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1100

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

Розглянувши заяву гр. Лапчинської Надії Петрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1902 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 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
0,1902га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0123) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 110.
2.Передати у власність гр. Лапчинській Надії Петрівні земельну ділянку
площею 0,1902 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0123) для
будівництва   обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1101

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

Розглянувши заяву гр. Лапчинської Надії Петрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3529 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
0,3529га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0121) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище Під садком.
2.Передати у власність гр. Лапчинській Надії Петрівні земельну ділянку
площею 0,3529 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0121) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1102

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

Розглянувши заяву гр. Лапчинської Надії Петрівни 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. Загір’я-Кукільницьке, урочище Під
лісом, 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 2621285102:03:001:0122) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище Під лісом.
2.Передати у власність гр. Лапчинській Надії Петрівні земельну ділянку
площею 0,1500 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0122 для ведення
особистого селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище Під
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1103

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

Розглянувши заяву гр. Лапчинської Надії Петрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1000 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище
Комиглева, 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 2621285102:03:001:0120) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище Комиглева.
2.Передати у власність гр. Лапчинській Надії Петрівні земельну ділянку
площею 0,1000 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0120) для ведення
особистого селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище
Комиглева.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1104

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

Розглянувши заяву гр. Магдій Світлани Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1085 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Зелена, 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
0,1085га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0545) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Зелена, 30.
2.Передати у власність гр. Магдій Світлані Іванівні земельну ділянку площею
0,1085 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0545) для будівництва
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Зелена, 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.

Більшівцівський селищний голова                                  Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1105

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

Розглянувши заяву гр. Бойчука Ярослава Петровича 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 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
0,1455 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1292) для ведення особистого
селянського господарства в смт.Більшівці, урочище Під гаєм.
2.Передати у власність гр. Бойчуку Ярославу Петровичу земельну ділянку
площею 0,1455 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1292) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1106

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

Розглянувши заяву гр. Бойчука Ярослава Петровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0997 га. для
ведення особистого селянського господарства в смт.Більшівці, урочище За
бригадою, 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
0,0997га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1288) для ведення особистого
селянського господарства в смт.Більшівці, урочище За бригадою.
2.Передати у власність гр. Бойчуку Ярославу Петровичу земельну ділянку
площею 0,0997 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1288) для ведення
особистого селянського господарства в смт.Більшівці, урочище За бригадою.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1107

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

Розглянувши заяву гр. Бойчука Ярослава Петровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1841 га для
ведення особистого селянського господарства в смт.Більшівці, урочище За
бригадою, 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
0,1841га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1290) для ведення особистого
селянського господарства в смт.Більшівці, урочище За бригадою.
2.Передати у власність гр. Бойчуку Ярославу Петровичу земельну ділянку
площею 0,1841 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1290) для ведення
особистого селянського господарства в смт.Більшівці, урочище За бригадою.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1108

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

Розглянувши заяву гр. Ліуш Наталії Богданівни 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.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
0,2600 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0542) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Ксьондзове.
2.Передати у власність гр. Ліуш Наталії Богданівні земельну ділянку площею

0,2600 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0542 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1109

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

Розглянувши заяву гр. Лилика Романа Ілліча 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 Лесі Українки, 26, 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 2621283701:01:001:0543) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Лесі Українки, 26.
2.Передати у власність гр. Лилик Роману Іллічу земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0543) для будівництва
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Лесі Українки, 26.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1110

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

Розглянувши заяву гр. Бандури Дмитра Івановича 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 Зелена, 60, 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 2621283701:01:001:0510) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Зелена, 60.
2.Передати у власність гр. Бандурі Дмитру Івановичу земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0510) для будівництва
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Зелена, 60.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1111

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

Розглянувши заяву гр. Кружинського Євгена Степановича 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 Лесі Українки, 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
0,2500га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0187) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Дитятин, вулиця Лесі Українки, 63.
2.Передати у власність гр. Кружинському Євгену Степановичу земельну
ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0187) для
будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Дитятин, вулиця Лесі Українки, 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.

Більшівцівський селищний голова                                  Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1112

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

Розглянувши заяву гр. Кружинського Євгена Степановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3787 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Дитятин, 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
0,3787га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0131) для ведення особистого
селянського господарства в с. Дитятин, урочище Загороди.
2.Передати у власність гр. Кружинському Євгену Степановичу земельну
ділянку площею 0,3787 га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0131) для
ведення особистого селянського господарства в с.Дитятин, 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1113

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

Розглянувши заяву гр. Кружинського Євгена Степановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1261 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Дитятин, вулиця Лесі
Українки, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, України
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1261га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0186) для ведення особистого
селянського господарства в с. Дитятин, вулиця Лесі Українки.
2.Передати у власність гр. Кружинському Євгену Степановичу земельну
ділянку площею 0,1261 га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0186) для
ведення особистого селянського господарства в с.Дитятин, вулиця Лесі
Українки.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1114

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 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Л.Українки, 23, 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 2621283701:01:001:0549) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Л.Українки, 23.
2.Передати у власність гр. Третяк Марії Михайлівні земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0549) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с. Кінашів, вулиця Л.Українки, 23.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1115

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 0,2200 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
0,2200га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0550) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Загороди.
2.Передати у власність гр. Третяк Марії Михайлівні земельну ділянку площею
0,2200 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0550) 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1116

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

Розглянувши заяву гр. Фурти Володимира Петровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1600 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Слобідка-Більшівцівська,
урочище Коло смітника, 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
0,1600га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0270) для ведення особистого
селянського господарства в с.Слобідка-Більшівцівська, урочище Коло смітника.
2.Передати у власність гр. Фурті Володимиру Петровичу земельну ділянку
площею 0,1600 га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0270) для ведення
особистого селянського господарства в с. Слобідка-Більшівцівська, урочище
Коло смітника.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1117

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

Розглянувши заяву гр. Фурти Володимира Петровича 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.Слобідка Більшівцівська,
урочище Коло колії, 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 0,1900
га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0271) для ведення особистого
селянського господарства в с.Слобідка Більшівцівська, урочище Коло колії.
2.Передати у власність гр. Фурті Володимиру Петровичу земельну ділянку
площею 0,1900 га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0271) для ведення
особистого селянського господарства в с. Слобідка-Більшівцівська, урочище
Коло колії.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1118

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

Розглянувши заяву гр. Маковійчука Василя Васильовича 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 Січових Стрільців, 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
0,2500га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0151) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Нові
Скоморохи, вулиця Січових Стрільців, 30.
2.Передати у власність гр. Маковійчуку Василю Васильовичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0151) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Нові Скоморохи, вулиця Січових Стрільців, 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.

Більшівцівський селищний голова                                  Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1119

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

Розглянувши заяву гр. Парадній Лесі Степанівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2451 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Старі
Скоморохи, вулиця Воїнів УПА, 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
0,2451га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0080) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старі
Скоморохи, вулиця Воїнів УПА, 120.
2.Передати у власність гр. Парадній Лесі Степанівні земельну ділянку площею
0,2451 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0080) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Старі
Скоморохи, вулиця Воїнів УПА, 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.

Більшівцівський селищний голова                                  Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1120

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

Розглянувши заяву гр. Винник Світлани Омелянівни 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, 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
0,1500га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1309) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Під гаєм.
2.Передати у власність гр. Винник Світлані Омелянівні земельну ділянку
площею 0,1500 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1309) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1121

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

Розглянувши заяву гр. Винник Світлани Омелянівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1000 га для
ведення особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Коло
баків, 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 2621255300:01:001:1310) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Коло баків.
2.Передати у власність гр. Винник Світлані Омелянівні земельну ділянку
площею 0,1000 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1310 для ведення
особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Коло баків.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1122

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

Розглянувши заяву гр. Навроцької Оксани Федорівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1375 га для
ведення особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Біля
качатника, 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
0,1375га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0274) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Біля качатника.
2.Передати у власність гр. Навроцькій Оксані Федорівні земельну ділянку
площею 0,1375га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0274) для ведення
особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Біля качатника.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1123

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

Розглянувши заяву гр. Навроцького Михайла Петровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1179 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в смт.Більшівці, вулиця Оболонь, 8, 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
0,1179га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0276) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Оболонь, 8.
2.Передати у власність гр. Навроцькому Михайлу Петровичу земельну ділянку
площею 0,1179 га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0276) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в смт. Більшівці, вулиця Оболонь, 8.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1124

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

Розглянувши заяву гр. Навроцького Михайла Петровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1375 га для
ведення особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Біля
качатника, 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
0,1375га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0272) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Біля качатника.
2.Передати у власність гр. Навроцькому Михайлу Петровичу земельну ділянку
площею 0,1375га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0272) для ведення
особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище Біля качатника.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021року смт. Більшівці
№ 1125

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 0,1426 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Транти,
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
0,1426га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0304) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники урочище Транти.
2.Передати у власність гр. Яримович Галині Василівні земельну ділянку
площею 0,1426 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0304 для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Транти.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1126

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 0,1825 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, вулиця Чорновола,
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
0,1825га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0310) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, вулиця Чорновола.
2.Передати у власність гр. Яримович Галині Василівні земельну ділянку
площею 0,1825 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0310 для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, вулиця Чорновола.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1127

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

Розглянувши заяву гр. Кащин Галини Стефанівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1640 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля
господарства Павлище, 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
0,1640га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0306) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники урочище Біля господарства Павлище.
2.Передати у власність гр. Кащин Галині Стефанівні земельну ділянку площею
0,1640 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0306) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля господарства Павлище.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1128

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

Розглянувши заяву гр. Качанівської Євгенії Іванівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2303 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, ст. 35,
56  Закону  України «Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2303га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0314) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, вулиця Галицька.
2.Передати у власність гр. Качанівській Євгенії Іванівні земельну ділянку
площею 0,2303 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0314 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1129

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

Розглянувши заяву гр. Костюк Ірини Мирославівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3011 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
0,3011га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0301) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля господарства Антіша.
2.Передати у власність гр. Костюк Ірині Мирославівні земельну ділянку
площею 0,3011 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0301) 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1130

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

Розглянувши заяву гр. Костюк Ірини Мирославівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2000 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Галицька, 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
0,2000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0296) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Галицька, 63.
2.Передати у власність гр. Костюк Ірині Мирославівні земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0296) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кукільники, вулиця Галицька, 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.

Більшівцівський селищний голова                                  Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1131

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

Розглянувши заяву гр. Гализі Марії Василівни 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
с.Кукільники, вулиця Лобановського, 163, 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 2621285101:01:001:0308) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Лобановського, 163.
2.Передати у власність гр. Гализі Марії Василівні земельну ділянку площею
0,1500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0308) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Лобановського, 163.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1132

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

Розглянувши заяву гр. Гализі 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 ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Під скалою,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, ст. 35, 56  Закону
України «Про землеустрій»,  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 2621285101:01:001:0309) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники. урочище Під скалою.
2.Передати у власність гр. Гализі Марії Василівні земельну ділянку площею

0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0309) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Під скалою.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1133

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

Розглянувши заяву гр. Гализі Марії Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3600 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
0,3600га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0317) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники. урочище Вовчі ями.
2.Передати у власність гр. Гализі Марії Василівні земельну ділянку площею
0,3600 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0317) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1134

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

Розглянувши заяву гр. Лісової Емілії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1600 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
0,1600га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0294) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля кладовища.
2.Передати у власність гр. Лісовій Емілії Михайлівні земельну ділянку площею
0,1600 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0294) 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1135

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

Розглянувши заяву гр. Дух Світлани Олексіївни 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, 94, 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 2621285102:03:001:0133) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 94.
2.Передати у власність гр. Дух Світлані Олексіївні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0133) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 94.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1136

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

Розглянувши заяву гр. Дух Світлани Олексіївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3200 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, 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
0,3200га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0131) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка.
2.Передати у власність гр. Дух Світлані Олексіївні земельну ділянку площею
0,3200 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0131 для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1137

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

Розглянувши заяву гр. Дух Світлани Олексіївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1953 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
0,1953га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0130) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище Під садком.
2.Передати у власність гр. Дух Світлані Олексіївні земельну ділянку площею
0,1953 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0130 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1138

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

Розглянувши заяву гр. Януш Ольги Федорівни 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. 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
0,5000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0267) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Януш Ользі Федорівні земельну ділянку площею
0,5000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0267) 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1139

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

Розглянувши заяву гр. Гензи Марії Онуфріївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2541 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
0,2541га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0236) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Гензі Марії Онуфріївні земельну ділянку площею
0,2541 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0236) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1140

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

Розглянувши заяву гр. Підгайної Галини Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3007 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
0,3007га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0256) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2.Передати у власність гр. Підгайній Галині Іванівні земельну ділянку площею

0,3007 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0256) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1141

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

Розглянувши заяву гр. Підгайної Галини Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3001 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
0,3001га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0228) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Підгайній Галині Іванівні земельну ділянку площею

0,3001 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0228) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1142

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 0,2500 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, 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
0,2500га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0126) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка.
2.Передати у власність гр. Підгайному Миколі Володимировичу земельну
ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0126 для
ведення особистого селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1143

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 0,2500 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 52, 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 2621285102:03:001:0127) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 52.
2.Передати у власність гр. Підгайному Миколі Володимировичу земельну
ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0127) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 58.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1144

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

Розглянувши заяву гр. Перегінець Ольги 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.Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 58.
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 2621285102:03:001:0138) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 58.
2.Передати у власність гр. Перегінець Ользі Василівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0138) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 58.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1145

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

Розглянувши заяву гр. Перегінець Ольги Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,5040 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище
Німецьке, 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
0,5040га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0128) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище Німецьке.
2.Передати у власність гр. Перегінець Ользі Василівні земельну ділянку
площею 0,5040 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0128) для ведення
особистого селянського господарства в 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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1146

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

Розглянувши заяву гр. Перегінець Ольги Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0650 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
0,0650га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0129) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище Під садком.
2.Передати у власність гр. Перегінець Ользі Василівні земельну ділянку
площею 0,0650 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0129) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1147

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

Розглянувши заяву гр. Козань Надії Ярославівни 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. Загір’я-Кукільницьке, урочище
Комиглева, 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 2621285102:03:001:0134) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище Комиглева.
2.Передати у власність гр. Козань Надії Ярославівні земельну ділянку площею
0,2537 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0134) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище Комиглева.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1148

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

Розглянувши заяву гр. Козань Надії Ярославівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1015 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище
Комиглева, 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
0,1015га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0135) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище Комиглева.
2.Передати у власність гр. Козань Надії Ярославівні земельну ділянку площею
0,1015 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0135) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище Комиглева.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1149

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

Розглянувши заяву гр. Козань Надії Ярославівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1231 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Загір’я-Кукільницьке, 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
0,1231га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0137) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка.
2.Передати у власність гр. Козань Надії Ярославівні земельну ділянку площею
0,1231 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0137) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке, 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1150

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

Розглянувши заяву гр. Козань Надії Ярославівни 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, 82, 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 2621285102:03:001:0136) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 82.
2.Передати у власність гр. Козань Надії Ярославівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0136) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 82.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1151

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

Розглянувши заяву гр. Стефанської Софії Семенівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1859 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
0,1859га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0325) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля кладовища.
2.Передати у власність гр. Стефанській Софії Семенівні земельну ділянку
площею 0,1859 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0325) 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1152

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

Розглянувши заяву гр. Стефанської Софії 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 Галицька, 29, 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 2621285101:01:001:0305) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Галицька, 29.
2.Передати у власність гр. Стефанській Софії Семенівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0305) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кукільники, вулиця Галицька, 29.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1153

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

Розглянувши заяву гр. Озьмінського Миколи Йосиповича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1201 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Кукільники, вулиця Галицька, 26, 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
0,1201га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0297) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Галицька, 26.
2.Передати у власність гр. Озьмінському Миколі Йосиповичу земельну ділянку
площею 0,1201 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0297) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кукільники, вулиця Галицька, 26.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1154

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 0,1501 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
0,1501га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0265) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Вітовській Марії Василівні земельну ділянку
площею 0,1501 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0265) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1155

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

Розглянувши заяву гр. Качанівської Катерини Іванівни 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. 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
0,2500га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0272) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Качанівській Катерині Іванівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0272) 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1156

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

Розглянувши заяву гр. Колковського Йосипа Карловича 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
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
0,4000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0279) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Колковському Йосипу Карловичу земельну ділянку
площею 0,4000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0279) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1157

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

Розглянувши заяву гр. Нечесної Надії Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2499 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Слобідка-Більшівцівська, вулиця Л.Українки, 14, 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
0,2499га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0241) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Слобідка-Більшівцівська, вулиця Л.Українки, 14.
2.Передати у власність гр. Нечесній Надії Іванівні земельну ділянку площею
0,2499 га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0241) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Слобідка-Більшівцівська, вулиця Л.Українки, 14.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1158

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

Розглянувши заяву гр. Нечесної Надії Іванівни 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.Слобідка-Більшівцівська, урочище
Аеродром, 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 2621255301:03:001:0243) для ведення особистого
селянського господарства в с. Слобідка-Більшівцівська, урочище Аеродром.
2.Передати у власність гр. Нечесній Надії Іванівні земельну ділянку площею
0,1499 га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0243) для ведення особистого
селянського господарства в с. Слобідка-Більшівцівська, урочище Аеродром.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1159

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

Розглянувши заяву гр. Нечесної Надії Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2294 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Слобідка-Більшівцівська, вулиця
Л.Українки, 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
0,2294га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0242) для ведення особистого
селянського господарства в с. Слобідка-Більшівцівська, вулиця Л.Українки.
2.Передати у власність гр. Нечесній Надії Іванівні земельну ділянку площею
0,2294 га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0242) для ведення особистого
селянського господарства в с. Слобідка-Більшівцівська, вулиця Л.Українки.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1160

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 0,1249га для
ведення особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Груші,
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
0,1249га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0552) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Груші.
2.Передати у власність гр. Перегінець Омеляну Дмитровичу земельну ділянку
площею 0,1249га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0552) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Груші.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1161

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

Розглянувши заяву гр. Масляка Богдана Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1645 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля
саду, 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
0,1645га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0315) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля саду.
2.Передати у власність гр. Масляку Богдану Олексійовичу земельну ділянку
площею 0,1645 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0315) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля саду.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1162

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

Розглянувши заяву гр. Цимбалістої Ганни Петрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1916 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
0,1916га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0546) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Корчунок.
2.Передати у власність гр. Цимбалістій Ганні Петрівні земельну ділянку
площею 0,1916 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0546) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1163

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

Розглянувши заяву гр. Атаманюка Івана Федоровича та Атаманюка Антона
Федоровича 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 с.Кінашів, вулиця Зелена, 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
0,1074га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0557) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Зелена, 9.
2.Передати у спільну сумісну власність гр. Атаманюку Івану Федоровичу та
Атаманюку Антону Федоровичу земельну ділянку площею 0,1074 га
(кадастровий номер 2621283701:01:001:0557) для будівництва  і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Кінашів, вулиця
Зелена, 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.

Більшівцівський селищний голова                                  Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1164

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

Розглянувши заяву гр. Конрада Василя Ярославовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1516 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля
господарства Прунько, 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
0,1516га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0356) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля господарства Прунько.
2.Передати у власність гр. Конраду Василю Ярославовичу земельну ділянку
площею 0,1516 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0356) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля
господарства Прунько.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1165

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

Розглянувши заяву гр. Городецької Галини Павлівни 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.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
0,2000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0231) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Городецькій Галині Павлівні земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0231) 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1166

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

Розглянувши заяву гр. Кухарської Ольги Федорівни 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, 28, 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 2621285101:01:001:0307) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Галицька, 28.
2.Передати у власність гр. Кухарській Ользі Федорівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0307) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кукільники, вулиця Галицька, 28.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1167

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

Розглянувши заяву гр. Перегінець Любомири 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.Кукільники, вулиця Шевченка, 133, 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 2621285101:01:001:0172) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Шевченка, 133.
2.Передати у власність гр. Перегінець Любомирі Петрівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0172) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кукільники, вулиця Шевченка, 133.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1168

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

Розглянувши заяву гр. Костецької Наталії Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2898 га для ведення
особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище За потоком,
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
0,2898га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1263) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, урочище За потоком.
2.Передати у власність гр. Костецькій Наталії Іванівні земельну ділянку
площею 0,2898 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1263) для ведення
особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище За потоком.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1169

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

Розглянувши заяву гр. Костецької Наталії Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2047 га для ведення
особистого селянського господарства в смт. Більшівці, вулиця Київська,
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
0,2047га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1264) для ведення особистого
селянського господарства в смт. Більшівці, вулиця Київська.
2.Передати у власність гр. Костецькій Наталії Іванівні земельну ділянку
площею 0,2047 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1264) для ведення
особистого селянського господарства в смт. Більшівці, вулиця Київська.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1170

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

Розглянувши заяву гр. Слюсара Михайла Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1068 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Жалибори, вулиця Миру,
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
0,1068га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0310) для ведення особистого
селянського господарства в с.Жалибори, вулиця Миру.
2.Передати у власність гр. Слюсару Михайлу Михайловичу земельну ділянку
площею 0,1068 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0310) для ведення
особистого селянського господарства в с. Жалибори, вулиця Миру.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1171

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

Розглянувши заяву гр. Грудзевич Богдана 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 2621282401:01:001:0190) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Дитятин, вулиця Січових Стрільців, 19.
2.Передати у власність гр. Грудзевич Богдану Петровичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0190) 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.

Більшівцівський селищний голова                                  Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1172

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

Розглянувши заяву гр. Грудзевич Богдана Петровича 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.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
0,0900га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0188) для ведення особистого
селянського господарства в с.Дитятин, вулиця Січових Стрільців.
2.Передати у власність гр. Грудзевич Богдану Петровичу земельну ділянку
площею 0,0900 га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0188) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1173

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

Розглянувши заяву гр. Данилюка Михайла Зиновійовича 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.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
0,5000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0343) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Довгі гони.
2.Передати у власність гр. Данилюку Михайлу Зиновійовичу земельну ділянку
площею 0,5000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0343) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1174

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

Розглянувши заяву гр. Данилюка Михайла Зиновійовича 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.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
0,2000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0200) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Данилюку Михайлу Зиновійовичу земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0200) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1175

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

Розглянувши заяву гр. Данилюка Михайла Зиновійовича та Данилюк Марії
Володимирівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну
ділянку площею 0,1639 га для будівництва  і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд в с.Кукільники, вулиця Всеволода,
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
0,1639га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0199) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Всеволода, 38.
2.Передати у власність гр. Данилюку Михайлу Зиновійовичу та Данилюк Марії
Володимирівни земельну ділянку площею 0,1639 га (кадастровий номер
2621285101:01:001:0199) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд  в с. Кукільники, вулиця Всеволода, 38.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                                  Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1176

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

Розглянувши заяву гр. Лось Ірини 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.Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 54, 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 2621285102:03:001:0140) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 54.
2.Передати у власність гр. Лось Ірині Юріївні земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0140) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Загір’я-Кукільницьке, вулиця Шевченка, 54.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1177

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

Розглянувши заяву гр. Лось Ірини Юріївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1404 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Загір’-Кукільницьке, урочище
Комиглева, 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
0,1404га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0132) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’-Кукільницьке, урочище Комиглева.
2.Передати у власність гр. Лось Ірині Юріївні земельну ділянку площею
0,1404га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0132) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’-Кукільницьке, урочище Комиглева.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1178

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

Розглянувши заяву гр. Лось Ірини Юріївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1214 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Загір’-Кукільницьке, 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
0,1214га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0139) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’-Кукільницьке, вулиця Шевченка.
2.Передати у власність гр. Лось Ірині Юріївні земельну ділянку площею
0,1214га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0139) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’-Кукільницьке, вулиця Шевченка
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1179

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

Розглянувши заяву гр. Грицик Галини Стефанівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2281 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля
господарства Підгайного, 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
0,2281га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0333) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля господарства
Підгайного.
2.Передати у власність гр. Грицик Галині Стефанівні земельну ділянку площею
0,2281 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0333) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля господарства
Підгайного.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1180

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

Розглянувши заяву гр. Грицик Галини Стефанівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2603 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
0,2603 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0255) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Грицик Галині Стефанівні земельну ділянку площею
0,2603 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0255) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1181

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

Розглянувши заяву гр. Грицик Галини Стефанівни 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, 94.
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 2621285101:01:001:0326) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Галицька, 94.
2.Передати у власність гр. Грицик Галині Стефанівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0326) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Кукільники, вулиця Галицька, 94.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1182

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

Розглянувши заяву гр. Олеськевич Тетяни Богданівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1165 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Дитятин, вулиця Л.Українки, 56а, 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
0,1165га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0189) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Дитятин, вулиця Л.Українки, 56 а.
2.Передати у власність гр. Олеськевич Тетяні Богданівні земельну ділянку
площею 0,1165 га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0189) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Дитятин, вулиця Л.Українки, 56а.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1183

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

Розглянувши заяву гр. Атаманюк Софії 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 Вербова, 8 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 2621283701:01:001:0276) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Вербова, 8.
2.Передати у власність гр. Атаманюк Софії Василівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0276) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.кінашів, вулиця Вербова, 8.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1184

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

Розглянувши заяву гр. Костюк Павла Миколайовича 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, 44, 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 2621282401:01:001:0191) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Дитятин, вулиця Січових Стрільців, 44.
2.Передати у власність гр. Костюк Павлу Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,1165 га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0191) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Дитятин, вулиця Січових Стрільців, 44.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                                  Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1185

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

Розглянувши заяву гр. Костюк Павла Миколайовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3067 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
0,3067га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0192) для ведення особистого
селянського господарства в с.Дитятин, вулиця Січових Стрільців.
2.Передати у власність гр. Костюк Павлу Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,3067 га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0192) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1186

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

Розглянувши заяву гр. Якубовського Івана Петровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2063 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Кінашів, вулиця Січових Стрільців, 93 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
0,2063га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0568) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Січових Стрільців, 93.
2.Передати у власність гр. Якубовському Івану Петровичу земельну ділянку
площею 0,2063 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0568) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.кінашів, вулиця Січових Стрільців, 93.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Більшівцівський селищний голова                                  Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1187

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

Розглянувши заяву гр. Якубовського Івана Петровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2265 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочищі 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
0,2265га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0565) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Піддовге.
2.Передати у власність гр. Якубовському Івану Петровичу земельну ділянку
площею 0,2265 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0565) 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.

Більшівцівський селищний голова                                Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1188

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

Розглянувши заяву гр. Бойчук Марії Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4519 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
0,4519га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0232) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Бойчук Марії Василівні земельну ділянку площею
0,4519 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0232) 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1189

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Гензи Марії Онуфріївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в
с.Кукільники, вулиця Галицька, 96 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про землеустрій»,  селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити гр. Гензі Марії Онуфріївні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну
ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0319) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с.Кукільники, вулиця Галицька, 96.
2. Передати у власність гр. Гензі Марії Онуфріївні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0319) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в
с.Кукільники, вулиця Галицька, 96.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1190

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Савки Петра Петровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в
с.Кукільники, вулиця Лобановського, 167, керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про
землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Савці Петру Петровичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну
ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0348) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с.Кукільники, вулиця Лобановського, 167.
2. Передати у власність гр. Савці Петру Петровичу земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0348) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в
с.Кукільники, вулиця Лобановського, 167.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1191

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Савки Петра Петровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3000 га для ведення
особистого селянського господарства 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, ст. 35, 56  Закону
України «Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Савці Петру Петровичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну
ділянку площею 0,3000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0351) для
ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники, вулиця
Лобановського.
2. Передати у власність гр. Савці Петру Петровичу земельну ділянку площею
0,3000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0351) 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.

Більшівцівський селищний голова                                         Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1192

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Савки Петра Петровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3006 га для ведення
особистого селянського господарства с.Кукільники, урочище Над ставами,
керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, ст. 35, 56  Закону
України «Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Савці Петру Петровичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну
ділянку площею 0,3006 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0352) для
ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Над
ставами.
2. Передати у власність гр. Савці Петру Петровичу земельну ділянку площею
0,3006 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0352) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище Над ставами.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1193

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Барановського Ігоря Карловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с.Кукільники, вулиця Галицька, 112, керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про
землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Барановському Ігорю Карловичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер
2621285101:01:001:0311) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с.Кукільники, вулиця Галицька, 112.
2. Передати у власність гр. Барановському Ігорю Карловичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0311) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с.Кукільники, вулиця Галицька, 112.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1194

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Барановського Ігоря Карловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3830 га для
ведення особистого селянського господарства 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, ст. 35, 56  Закону
України «Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Барановському Ігорю Карловичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,3830 га (кадастровий номер
2621285101:01:001:0303) для ведення особистого селянського господарства в
с.Кукільники, вулиця Галицька.
2. Передати у власність гр. Барановському Ігорю Карловичу земельну ділянку
площею 0,3830 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0303) 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1195

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Барановського Ігоря Карловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1000 га для
ведення особистого селянського господарства 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, ст. 35, 56  Закону
України «Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Барановському Ігорю Карловичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер
2621285101:01:001:0250) для ведення особистого селянського господарства в
с.Кукільники, урочище Глинка.
2. Передати у власність гр. Барановському Ігорю Карловичу земельну ділянку
площею 0,1000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0250) 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.

Більшівцівський селищний голова                                         Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1196

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Барановського Ігоря Карловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3011 га для
ведення особистого селянського господарства с.Кукільники, урочище біля
господарства Колковського, керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про землеустрій»,  селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити гр. Барановському Ігорю Карловичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,3011 га (кадастровий номер
2621285101:01:001:0316) для ведення особистого селянського господарства в
с.Кукільники, урочище біля господарства Колковського.
2. Передати у власність гр. Барановському Ігорю Карловичу земельну ділянку
площею 0,3011 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0316) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище біля
господарства Колковського.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1197

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Мачинського Руслана Івановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2000 га для
ведення особистого селянського господарства 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, ст. 35, 56  Закону
України «Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Мачинському Руслану Івановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер
2621285101:01:001:0289) для ведення особистого селянського господарства в
с.Кукільники, урочище Глинка.
2. Передати у власність гр. Мачинському Руслану Івановичу земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0289) 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.

Більшівцівський селищний голова                                         Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1198

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Мачинського Руслана Івановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2022 га для
ведення особистого селянського господарства 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, ст. 35,
56  Закону  України «Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Мачинському Руслану Івановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,2022 га (кадастровий номер
2621285101:01:001:0263) для ведення особистого селянського господарства в
с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2. Передати у власність гр. Мачинському Руслану Івановичу земельну ділянку
площею 0,2022 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0263) 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.

Більшівцівський селищний голова                                         Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1199

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Мачинського Руслана Івановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2002 га для
ведення особистого селянського господарства 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, ст. 35,
56  Закону  України «Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Мачинському Руслану Івановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,2002 га (кадастровий номер
2621285101:01:001:0245) для ведення особистого селянського господарства в
с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2. Передати у власність гр. Мачинському Руслану Івановичу земельну ділянку
площею 0,2002 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0245) 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.

Більшівцівський селищний голова                                         Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1200

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Королюка Василя Миколайовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3201 га для
ведення особистого селянського господарства 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, ст. 35,
56  Закону  України «Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Королюку Василю Миколайовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,3201 га (кадастровий номер
2621285101:01:001:1235) для ведення особистого селянського господарства в
с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2. Передати у власність гр. Королюку Василю Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,3201 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:1235) 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.

Більшівцівський селищний голова                                         Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1201

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Королюка Василя Миколайовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2832 га для
ведення особистого селянського господарства 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, ст. 35,
56  Закону  України «Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Королюку Василю Миколайовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,2832 га (кадастровий номер
2621285101:01:001:0237) для ведення особистого селянського господарства в
с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2. Передати у власність гр. Королюку Василю Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,2832 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0237) 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.

Більшівцівський селищний голова                                         Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1202

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Барановської Наталії Іванівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
ведення особистого селянського господарства 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, ст. 35,
56  Закону  України «Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Барановській Наталії Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер
2621285101:01:001:0243) для ведення особистого селянського господарства в
с.Кукільники, урочище Довгі гони.
2. Передати у власність гр. Барановській Наталії Іванівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0243) 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.

Більшівцівський селищний голова                                         Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1203

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Качанівської Катерини Іванівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1044 га для
ведення особистого селянського господарства с.Кукільники, урочище біля
господарства Януш, керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, ст. 35, 56  Закону  України «Про землеустрій»,  селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити гр. Качанівській Катерині Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,1044 га (кадастровий номер
2621285101:01:001:0300) для ведення особистого селянського господарства в
с.Кукільники, урочище біля господарства Януш.
2. Передати у власність гр. Качанівській Катерині Іванівні земельну ділянку
площею 0,1044 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0300) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище біля
господарства Януш.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1204

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Качанівської Катерини Іванівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1823 га для
ведення особистого селянського господарства 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, ст. 35, 56  Закону  України «Про землеустрій»,  селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити гр. Качанівській Катерині Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,1823 га (кадастровий номер
2621285101:01:001:0337) для ведення особистого селянського господарства в
с.Кукільники, урочище біля господарства Антіша.
2. Передати у власність гр. Качанівській Катерині Іванівні земельну ділянку
площею 0,1823 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0337) 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.

Більшівцівський селищний голова                                         Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1205

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Гнатишина Миколи Андрійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с.Кінашів, вулиця Зелена, 32, керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про землеустрій»,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Гнатишину Миколі Андрійовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер
2621283701:01:001:0563) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с.Кінашів, вулиця Зелена, 32.
2. Передати у власність гр. Гнатишину Миколі Андрійовичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0563) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с.Кінашів, вулиця Зелена, 32.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1206

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Гнатишина Миколи Андрійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1229 га для
ведення особистого селянського господарства с.Кінашів, 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, ст. 35, 56  Закону
України «Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Гнатишину Миколі Андрійовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,1229 га (кадастровий номер
2621283701:01:001:0556) для ведення особистого селянського господарства в
с.Кінашів, вулиця Зелена.
2. Передати у власність гр. Гнатишину Миколі Андрійовичу земельну ділянку
площею 0,1229 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0556) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, 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.

Більшівцівський селищний голова                                         Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1207

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Гнатишина Миколи Андрійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2000 га для
ведення особистого селянського господарства 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, ст. 35, 56  Закону
України «Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Гнатишину Миколі Андрійовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер
2621283701:01:001:0558) для ведення особистого селянського господарства в
с.Кінашів, урочище Біля бригади.
2. Передати у власність гр. Гнатишину Миколі Андрійовичу земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0558) 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.

Більшівцівський селищний голова                                         Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1208

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Лотоцького Андрія Мирославовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2265 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с.Старі Скоморохи, вулиця воїнів УПА, 64, керуючись ст. 26, 34
Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116,
118, 121 Земельного  кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про
землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Лотоцькому Андрію Мирославовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,2265 га (кадастровий номер
2621285803:02:001:0081) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с.Старі Скоморохи, вулиця воїнів УПА, 64.
2. Передати у власність гр. Лотоцькому Андрію Мирославовичу земельну
ділянку площею 0,2265 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0081) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с.Старі Скоморохи, вулиця воїнів УПА, 64.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачерговаVІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1209

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Лотоцького Андрія Мирославовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1927 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище За
штрикою, керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, ст. 35,
56  Закону  України «Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Лотоцькому Андрію Мирославовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,1927 га (кадастровий номер
26212858003:02:001:0083) для ведення особистого селянського господарства в
с.Старі Скоморохи, урочище За штрикою.
2. Передати у власність гр. Лотоцькому Андрію Мирославовичу земельну
ділянку площею 0,1927 га (кадастровий номер 26212858003:02:001:0083) для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище За
штрикою.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1210

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Бойко Марії Петрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в
с.Жалибори, вулиця Миру, 43, керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про землеустрій»,  селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити гр. Бойко Марії Петрівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну
ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0304) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с. Жалибори, вулиця Миру, 43.
2. Передати у власність гр. Бойко Марії Петрівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0304) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в
с.Жалибори, вулиця Миру, 43.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1211

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Качан Софії Дмитрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в
с.Жалибори, вулиця Івана Франка, 57, керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про землеустрій»,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Качан Софії Дмитрівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну
ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0303) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с. Жалибори, вулиця Івана Франка, 57.
2. Передати у власність гр. Качан Софії Дмитрівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0303) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в
с.Жалибори, вулиця Івана Франка, 57.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1212

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Матейка Михайла Леонідовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2728 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, ст. 35, 56  Закону
України «Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Матейку Михайлу Леонідовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,2728 га (кадастровий номер
2621283701:01:001:0547) для ведення особистого селянського господарства в
с.Кінашів, урочище Восовня.
2. Передати у власність гр. Матейку Михайлу Леонідовичу земельну ділянку
площею 0,2728 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0547) 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.

Більшівцівський селищний голова                                         Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1213

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Бандури Василя Миколайовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с.Кінашів, вулиця Вербова, 16, керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про землеустрій»,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Бандурі Василю Миколайовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер
2621283701:01:001:0561) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с.Кінашів, вулиця Вербова, 16.
2. Передати у власність гр. Бандурі Василю Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0561) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с.Кінашів, вулиця Вербова, 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1214

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Бандури Василя Миколайовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3109 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, ст. 35, 56  Закону
України «Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Бандурі Василю Миколайовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,3109 га (кадастровий номер
2621283701:01:001:0562) для ведення особистого селянського господарства в
с.Кінашів, вулиця Вербова.
2. Передати у власність гр. Бандурі Василю Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,3109 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0562) 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.

Більшівцівський селищний голова                                         Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1215

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Вульчина Степана Романовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1671 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с.Кінашів, вулиця Вербова, 13, керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про землеустрій»,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Вульчину Степану Романовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,1671 га (кадастровий номер
2621283701:01:001:0577) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с.Кінашів, вулиця Вербова, 13.
2. Передати у власність гр. Вульчину Степану Романовичу земельну ділянку
площею 0,1671 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0577) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с.Кінашів, вулиця Вербова, 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.

Більшівцівський селищний голова                                         Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1216

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Вульчин Ярослави Лукянівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1765 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с.Кінашів, вулиця Вербова, 14, керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про землеустрій»,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Вульчин Ярославі Лукянівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,1765 га (кадастровий номер
2621283701:01:001:0573) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с.Кінашів, вулиця Вербова, 14.
2. Передати у власність гр. Вульчин Ярославі Лукянівні земельну ділянку
площею 0,1765 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0573) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с.Кінашів, вулиця Вербова, 14.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1217

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Бартківа Ігоря Львовича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1138 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в
с.Слобідка Більшівцівська, вулиця Л. Українки, керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про
землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Бартківу Ігорю Львовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,1138 га (кадастровий номер
2621255301:03:001:0280) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с. Слобідка Більшівцівська, вулиця
Л. Українки.
2. Передати у власність гр. Бартківу Ігорю Львовичу земельну ділянку площею
0,1138 га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0280) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в
с. Слобідка Більшівцівська, вулиця Л. Українки.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1218

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Афтанаса Миколи Федоровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с.Жалибори, вулиця Миру, 40, керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про землеустрій»,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Афтанасу Миколі Федоровичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер
2621283001:01:001:0307) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с. Жалибори, вулиця Миру, 40.
2. Передати у власність гр. Афтанасу Миколі Федоровичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0307) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с. Жалибори, вулиця Миру, 40.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1219

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Лібрук Ганни Петрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в
с.Кінашів, вулиця Недобитка, 59, керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про землеустрій»,  селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити гр. Лібрук Ганні Петрівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну
ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0571) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с.Кінашів, вулиця Недобитка, 59.
2. Передати у власність гр. Лібрук Ганні Петрівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0571) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в
с. Кінашів, вулиця Недобитка, 59.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1220

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Товстої Марії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в
с.Жалибори, вулиця Миру, 23, керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про землеустрій»,  селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити гр. Товстій Марії Михайлівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер
2621283001:01:001:0308) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с. Жалибори, вулиця Миру, 23.
2. Передати у власність гр. Товстій Марії Михайлівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0308) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в
с. Жалибори, вулиця Миру, 23.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1221

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Перекліти Михайла Богдановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с.Жалибори, вулиця Миру, 21, керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу України, ст. 35, 56  Закону  України «Про землеустрій»,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Перекліті Михайлу Богдановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер
2621283001:01:001:0311) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с. Жалибори, вулиця Миру, 21.
2. Передати у власність гр. Перекліті Михайлу Богдановичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0311) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с. Жалибори, вулиця Миру, 21.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1222

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Гой Марії Антонівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2219 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в
с.Жалибори, вулиця Миру, 44, керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про землеустрій»,  селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити гр. Гой Марії Антонівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну
ділянку площею 0,2219 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0305) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с. Жалибори, вулиця Миру, 44.
2. Передати у власність гр. Гой Марії Антонівні земельну ділянку площею
0,2219 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0305) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.
Жалибори, вулиця Миру, 44.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1223

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Горечука Миколи Васильовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1200 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд 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, ст. 35, 56  Закону  України «Про
землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Горечуку Миколі Васильовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,1200 га (кадастровий номер
2621255300:01:001:0320) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в смт.Більшівці, вулиця 16 Липня.
2. Передати у власність гр. Горечуку Миколі Васильовичу земельну ділянку
площею 0,1200 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:0320) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд 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.

Більшівцівський селищний голова                                         Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1224

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Головатої Олександри Омелянівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1238 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в смт.Більшівці, вулиця Пільна, 16, керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про
землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Головатій Олександрі Омелянівній технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,1238 га (кадастровий номер
2621255300:01:001:1319) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в смт.Більшівці, вулиця Пільна, 16.
2. Передати у власність гр. Головатій Олександрі Омелянівній земельну ділянку
площею 0,1238 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1319) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в смт.Більшівці, вулиця Пільна, 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.

Більшівцівський селищний голова                                         Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1225

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяву гр. Римара Івана Васильовича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.
Слобідка Більшівцівська, вулиця Полуднева, 75, керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про
землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити гр. Римару Івану Васильовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер
2621255301:03:001:0282) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с.Слобідка Більшівцівська, вулиця
Полуднева, 75.
2. Передати у власність гр. Римару Івану Васильовичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0282) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с. Слобідка Більшівцівська, вулиця Полуднева, 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.

Більшівцівський селищний голова                                         Василь Саноцький



Україна
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1226

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.Поділля

Розглянувши заяву гр. Луцишин Ганни Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту с.Поділля,
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.Поділля,
площею 0,7416 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285900:03:001:0036) загальною площею 0,7416 га гр. Луцишин  Ганни
Іванівні.
3.Громадянці Луцишин Ганні 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



Україна
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1227

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. Саноцького Григорія Павловича 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 1,1906 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621255300:05:001:0036) загальною площею 1,1906 га гр. Саноцькому
Григорію Павловичу.
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.

Більшівцівський селищний голова                                   Василь Саноцький



Україна
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1228

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. Саноцького Григорія Павловича 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 0,1467 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621255300:05:001:0037) загальною площею 0,1467 га гр. Саноцькому
Григорію Павловичу.
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.

Більшівцівський селищний голова                                   Василь Саноцький



Україна
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1229

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Романа Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Яблунів, 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.Яблунів,урочище Довгі  площею 1,0650 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:04:001:0159) загальною площею 1,0650 га гр. Дрибуленді Роману
Олексійовичу.
3.Громадянину Дрибуленді Роману 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.

Більшівцівський селищний голова                                   Василь Саноцький



Україна
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1230

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Романа Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Яблунів, 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.Яблунів,урочище Довгі  площею 1,0650 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:04:001:0157) загальною площею 1,0650 га гр. Дрибуленді Роману
Олексійовичу.
3.Громадянину Дрибуленді Роману 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.

Більшівцівський селищний голова                                   Василь Саноцький



Україна
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1231

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Романа Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Яблунів, 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.Яблунів,урочище Довгі  площею 0,9957 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:04:001:0158) загальною площею 0,9957 га гр. Дрибуленді Роману
Олексійовичу.
3.Громадянину Дрибуленді Роману 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



Україна
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1232

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Романа Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Яблунів, 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.Яблунів,
урочище Сімлин площею 0,0274 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:02:001:0663) загальною площею 0,0274 га гр. Дрибуленді Роману
Олексійовичу.
3.Громадянину Дрибуленді Роману 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.

Більшівцівський селищний голова                                   Василь Саноцький



Україна
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1233

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Романа Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Яблунів, 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.Яблунів,
урочище Луковище площею 0,0239 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:05:001:0288) загальною площею 0,0239 га гр. Дрибуленді Роману
Олексійовичу.
3.Громадянину Дрибуленді Роману 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



Україна
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1234

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Романа Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Яблунів, 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.Яблунів,
урочище Луковище площею 0,0256 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:05:001:0290) загальною площею 0,0256 га гр. Дрибуленді Роману
Олексійовичу.
3.Громадянину Дрибуленді Роману 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.

Більшівцівський селищний голова                                   Василь Саноцький



Україна
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1235

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Романа Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Яблунів, 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.Яблунів,
урочище Сімлин площею 0,0293 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:02:001:0661) загальною площею 0,0293 га гр. Дрибуленді Роману
Олексійовичу.
3.Громадянину Дрибуленді Роману 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.

Більшівцівський селищний голова                                   Василь Саноцький



Україна
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1236

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Романа Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Яблунів, 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.Яблунів,
урочище Сімлин площею 0,0293 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:02:001:0664) загальною площею 0,0293 га гр. Дрибуленді Роману
Олексійовичу.
3.Громадянину Дрибуленді Роману 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.

Більшівцівський селищний голова                                   Василь Саноцький



Україна
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1237

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Романа Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Яблунів, 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.Яблунів,
урочище Луковище площею 0,0256 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:05:001:0287) загальною площею 0,0256 га гр. Дрибуленді Роману
Олексійовичу.
3.Громадянину Дрибуленді Роману 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.

Більшівцівський селищний голова                                   Василь Саноцький



Україна
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1238

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Василя Романовичу про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Яблунів, 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.Яблунів,
урочище Луковище площею 0,0225 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:05:001:0289) загальною площею 0,0225 га гр. Дрибуленді Василю
Олексійовичу.
3.Громадянину Дрибуленді Василю Романовичу 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.

Більшівцівський селищний голова                                   Василь Саноцький



Україна
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1239

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Василя Романовичу про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Яблунів, 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.Яблунів,
урочище Кобила площею 1,2862 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:02:001:0662) загальною площею 1,2862 га гр. Дрибуленді Василю
Романовичу.
3.Громадянину Дрибуленді Василю Романовичу 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



Україна
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1240

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Дрибуленди Василя Романовичу про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Яблунів, 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.Яблунів,
урочище Сімлин площею 0,0192 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:02:001:0660) загальною площею 0,0192 га гр. Дрибуленді Василю
Романовичу.
3.Громадянину Дрибуленді Василю Романовичу 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.

Більшівцівський селищний голова                                   Василь Саноцький



Україна
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1241

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.Української Зіновії Дмитрівни 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 Мартина площею 1,4794 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621255300:04:001:0015) загальною площею 1,4794 га гр. Українській Зіновії
Дмитрівні.
3.Громадянці Українській Зіновії Дмитрівні 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.

Більшівцівський селищний голова                                   Василь Саноцький



Україна
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1242

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.Української Зіновії Дмитрівни 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 0,1466 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621255300:05:001:0038) загальною площею 0,1466 га гр. Українській Зіновії
Дмитрівні.
3.Громадянці Українській Зіновії Дмитрівні 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.

Більшівцівський селищний голова                                   Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1243

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Круцика Юрія Богдановича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту с.Яблунів,
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.Яблунів,
урочище  Луковище, площею 0,0243 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:05:001:0292) загальною площею 0,0243 га гр. Круцику Юрію
Богдановичу.
3.Громадянину Круцику Юрію Богдановичу 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1244

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр.Горбачевського Миколи Миколайовича про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного
пункту с.Яблунів, 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.Яблунів,
урочище  Довгі, площею 0,5095 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:04:001:0160) загальною площею 0,5095 га гр. Горбачевському
Миколі Миколайовичу.
3.Громадянину Горбачевському Миколі Миколайовичу 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1245

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Горбачевської Оксани Софронівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Яблунів, 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.Яблунів,
урочище  Довгі, площею 0,5095 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:04:001:0161) загальною площею 0,5095 га гр. Горбачевській Оксані
Софронівні.
3.Громадяниці Горбачевській Оксані Софронівні 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1246

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Горбачевської Оксани Софронівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Яблунів, 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.Яблунів,
урочище  Довгі, площею 0,0245 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:05:001:0291) загальною площею 0,0245 га гр. Горбачевській Оксані
Софронівні.
3.Громадяниці Горбачевській Оксані Софронівні 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1247

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Шумської Анастасії Миколаївни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Яблунів, 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.Яблунів,
урочище  Довгі, площею 1,6382 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:02:001:0658) загальною площею 1,6382 га гр. Шумській Анастасії
Миколаївні.
3.Громадяниці Шумській Анастасії Миколаївні 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.

Більшівцівський селищний голова Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1248

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Шумської Анастасії Миколаївни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Яблунів, 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.Яблунів,
урочище  Довгі, площею 0,0238 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:05:001:0286) загальною площею 0,0238 га гр. Шумській Анастасії
Миколаївні.
3.Громадяниці Шумській Анастасії Миколаївні 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1249

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.Яблунів

Розглянувши заяву гр. Шумської Анастасії Миколаївни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Яблунів, 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.Яблунів,
урочище  Довгі, площею 0,0540 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621287600:02:001:0659) загальною площею 0,0540 га гр. Шумській Анастасії
Миколаївні.
3.Громадяниці Шумській Анастасії Миколаївні 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1250

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.Жалибори

Розглянувши заяву гр. Грушецької Марії Степанівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Жалибори, 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.Жалибори, урочище  Заріка, площею 0,5037 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621283000:02:001:0250) загальною площею 0,5037 га гр. Грушецькій Марії
Степанівні.
3.Громадяниці Грушецькій Марії 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1251

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. Гаврилів Ганни Степанівни 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 площею 0,0451 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:04:001:1060) загальною площею 0,0451 га гр. Гаврилів Ганні
Степанівні.
3.Громадяниці Гаврилів Ганні 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1252

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. Гаврилів Ганни Степанівни 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 площею 0,3539 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:04:001:1059) загальною площею 0,3539 га гр. Гаврилів Ганні
Степанівні.
3.Громадяниці Гаврилів Ганні 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1253

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. Гаврилів Ганни Степанівни 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 площею 0,5234 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:04:001:1058) загальною площею 0,5234 га гр. Гаврилів Ганні
Степанівні.
3.Громадяниці Гаврилів Ганні 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1254

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.Загір’я - Кукільницьке

Розглянувши заяву гр. Кружинської Надії Євгенівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Загір’я - Кукільницьке, 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.Загір’я –
Кукільницьке, урочище За гайом площею 0,2637 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285100:08:001:0004) загальною площею 0,2637 га гр. Кружинській Надії
Євгенівні.
3.Громадяниці Кружинській Надії Євгенівні 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1255

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.Загір’я - Кукільницьке

Розглянувши заяву гр. Кружинської Надії Євгенівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Загір’я - Кукільницьке, 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.Загір’я –
Кукільницьке, урочище Згариська площею 0,7096 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285100:04:001:0502) загальною площею 0,7096 га гр. Кружинській Надії
Євгенівні.
3.Громадяниці Кружинській Надії Євгенівні 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1256

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
Новоскоморохівської сільської ради

Розглянувши заяву гр. Томкович Марії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
Новоскоморохівської сільської ради, 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
Новоскоморохівської сільської ради, площею 1,2510 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:05:001:0715) загальною площею 1,2510 га гр. Томкович Марії
Михайлівні.
3.Громадяниці Томкович Марії Михайлівні 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1257

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
Новоскоморохівської сільської ради.

Розглянувши заяву гр. Томкович Марії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
Новоскоморохівської сільської ради, 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
Новоскоморохівської сільської ради, площею 1,2605 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:05:001:0714) загальною площею 1,2605 га гр. Томкович Марії
Михайлівні.
3.Громадяниці Томкович Марії Михайлівні 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1258

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
Новоскоморохівської сільської ради.

Розглянувши заяву гр. Томкович Марії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
Новоскоморохівської сільської ради, 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
Новоскоморохівської сільської ради, площею 0,1587 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:05:001:0716) загальною площею 0,1587 га гр. Томкович Марії
Михайлівні.
3.Громадяниці Томкович Марії Михайлівні 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1259

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. Нараївка.

Розглянувши заяву гр. Нечесного Миколи Миколайовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту,
с. Нараївка 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. Нараївка,
площею 1,0407 га, урочище Біля липи.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285600:02:001:0001) загальною площею 1,0407 га гр. Нечесному Миколі
Миколайовичу.
3.Громадянину Нечесному Миколі Миколайовичу 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1260

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. Нараївка

Розглянувши заяву гр. Нечесного Миколи Миколайовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту,
с. Нараївка, 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. Нараївка,
площею 0,1870 га, урочище Рекутова долина.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285600:02:001:0863) загальною площею 0,1870 га гр. Нечесному Миколі
Миколайовичу.
3.Громадянину Нечесному Миколі Миколайовичу 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1261

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. Нараївка

Розглянувши заяву гр. Нечесного Миколи Миколайовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту,
с. Нараївка, 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. Нараївка,
площею 0,1974 га, урочище Межи ріками.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285600:02:001:0002) загальною площею 0,1974 га гр. Нечесному Миколі
Миколайовичу.
3.Громадянину Нечесному Миколі Миколайовичу 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1262

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. Бойко Ольги Романівни 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, площею 0,1467 га, урочище Транти.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621255300:05:001:0040) загальною площею 0,1467 га гр. Бойко Ользі
Романівні.
3.Громадянці Бойко Ользі Романівні 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1263

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. Бойко Ольги Романівни 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, площею 1,2839 га, урочище Біля Мартина.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621255300:04:001:0017) загальною площею 1,2839 га гр. Бойко Ользі
Романівні.
3.Громадянці Бойко Ользі Романівні 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1264

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. Манюх Вікторії Орестівни 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, площею 0,1466 га, урочище Транти.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621255300:05:001:0039) загальною площею 0,1466 га гр. Манюх Вікторії
Орестівні.
3.Громадянці Манюх Вікторії Орестівні 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1265

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. Манюх Вікторії Орестівни 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, площею 1,4037 га, урочище Біля Мартина.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621255300:04:001:0016) загальною площею 1,4037 га гр. Манюх Вікторії
Орестівні.
3.Громадянці Манюх Вікторії Орестівні 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1266

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. Міннібаєва Михайла Ілдусовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту,
с.Кінашів, урочище Хрести-Загора-Бовшівське 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,
площею 1,0595 га, урочище Хрести-Загора-Бовшівське.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621283700:02:001:0608) загальною площею 1,0595 га гр. Міннібаєву Михайлу
Ілдусовичу.
3.Громадянину Міннібаєву Михайлу Ілдусовичу 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1267

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Підгайному Мирославу Петровичу

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Підгайного
Мирослава Петровича жителя с.Загір’я-Кукільницьке,  про надання дозволу на
складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 1,0000 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. Підгайному Мирославу Петровичу складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000
га для ведення особистого селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке,
урочище Німецьке.
2. Громадянину Підгайному Мирославу Петровичу 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1268

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Гутник Мирославі Степанівні

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Гутник Мирослави
Степанівни жителя смт.Більшівці,  про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500
га для ведення особистого селянського господарства в смт. Більшівці, урочище
За заготскотом, 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. Гутник Мирославі Степанівні складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га для ведення
особистого селянського господарства в смт.Більшівці, урочище За заготскотом.
2. Громадянці Гутник Мирославі Степанівні 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.

Більшівцівський селищний голова                                     Василь Саноцький



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021року смт.Більшівці
№ 1269

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

Розглянувши заяву гр. Ставничія Анатолія Васильовича про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства в с. Нові Скоморохи, урочище  Загай,
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 2621285801:01:001:0158) для
ведення особистого селянського господарства гр. Ставничію Анатолію
Васильовичу в с. Нові Скоморохи, урочище Загай.
2. Передати у власність гр. Ставничію Анатолію Васильовичу земельну ділянку
площею 1,5000 га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0158) для ведення
особистого селянського господарства с. Нові Скоморохи , урочище Загай.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021року смт.Більшівці
№ 1270

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.  Нечесного Сергія Михайловича

Розглянувши заяву гр. Нечесного Сергія Михайловича про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства в с. Нові Скоморохи , урочище  Загай,
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 2621285801:01:001:0162) для
ведення особистого селянського господарства гр. Нечесному Сергію
Михайловичу в с. Нові Скоморохи , урочище Загай.
2. Передати у власність гр. Нечесному Сергію Михайловичу земельну ділянку
площею 2,0000 га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0162) для ведення
особистого селянського господарства с. Нові Скоморохи , урочище Загай.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1271

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
для будівництва і обслуговування
житлового будинку,господарських будівель
та споруд гр.Балан Ігорю Васильовичу

Розглянувши заяву гр. Балан Ігоря Васильовича про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.Нові
Скоморохи, вулиця Січових Стрільців, 68  керуючись ст.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 2621285801:01:001:0145) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд гр. Балану Ігорю Васильовичу с.Нові Скоморохи, вулиця  Січових
Стрільців, 68.
2.Передати у власність гр. Балану Ігорю Васильовичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0145) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд с.Нові Скоморохи, вулиця Січових Стрільців, 68 .
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021року смт.Більшівці
№ 1272

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.  Грушецької Наталії Михайлівни

Розглянувши заяву гр. Грушецької Наталії Михайлівни про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства в с. Нові Скоморохи, урочище  Загай,
керуючись ст. 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 2621285801:01:001:0155) для
ведення особистого селянського господарства гр. Грушецькій Наталії
Михайлівні в с. Нові Скоморохи , урочище Загай.
2. Передати у власність гр. Грушецькій Наталії Михайлівні земельну ділянку
площею 1,5000 га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0155) для ведення
особистого селянського господарства с. Нові Скоморохи , урочище Загай.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021року смт.Більшівці
№ 1273

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.  Гаврилів Оксани Михайлівни

Розглянувши заяву гр. Гаврилів Оксани Михайлівни про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства в с. Нові Скоморохи, урочище  Загай, керуючись ст.
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 2621285801:01:001:0156) для
ведення особистого селянського господарства гр. Гаврилів Оксані Михайлівні в
с. Нові Скоморохи, урочище Загай.
2. Передати у власність гр. Гаврилів Оксані Михайлівні земельну ділянку
площею 1,5000 га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0156) для ведення
особистого селянського господарства с. Нові Скоморохи , урочище Загай.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021року смт.Більшівці
№ 1274

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.  Грушецької Марії Михайлівни

Розглянувши заяву гр. Грушецької Марії Михайлівни про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства в с. Нові Скоморохи, урочище  Загай,
керуючись ст. 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 2621285801:01:001:0157) для
ведення особистого селянського господарства гр. Грушецькій Марії Михайлівні
в с. Нові Скоморохи, урочище Загай.
2. Передати у власність гр. Грушецькій Марії Михайлівні земельну ділянку
площею 1,5000 га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0157) для ведення
особистого селянського господарства с. Нові Скоморохи , урочище Загай.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021року смт.Більшівці
№ 1275

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

Розглянувши заяву гр. Лакатош Ольги Миколаївни про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства в с. Нові Скоморохи, урочище  Загай, керуючись ст.
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 2621285801:01:001:0160) для
ведення особистого селянського господарства гр. Лакатош Ользі Миколаївні в
с. Нові Скоморохи, урочище Загай.
2. Передати у власність гр. Лакатош Ользі Миколаївні земельну ділянку
площею 1,5000 га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0160) для ведення
особистого селянського господарства с. Нові Скоморохи , урочище Загай.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021року смт.Більшівці
№ 1276

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

Розглянувши заяву гр. Возняк Марії Людвігівни про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище  Під скалою, керуючись ст.
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 0,4100 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0295) для
ведення особистого селянського господарства гр. Возняк Марії Людвігівні в с.
Кукільники, урочище Під скалою.
2. Передати у власність гр. Возняк Марії Людвігівні земельну ділянку площею
0,4100 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0295) для ведення особистого
селянського господарства с.Кукільники, урочище Під скалою.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021року смт.Більшівці
№ 1277

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.  Саврича Ігоря Родіславовича

Розглянувши заяву гр. Саврича Ігоря Родіславовича про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства в с.Загір’я-Кукільницьке, урочище  Німецьке,
керуючись ст. 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 2621285102:03:001:0125) для
ведення особистого селянського господарства гр. Савричу Ігорю Родіславовичу
в с. Загір’я-Кукільницьке, урочище Німецьке.
2. Передати у власність гр. Савричу Ігорю Родіславовичу земельну ділянку
площею 2,0000 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0125) 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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021року смт.Більшівці
№ 1278

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.  Парандій Наталії Степанівні

Розглянувши заяву гр. Парандій Наталії Степанівни про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства в с. Нові Скоморохи, урочище  Загай, керуючись ст.
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 2621285801:01:001:0154) для
ведення особистого селянського господарства гр. Парандій Наталії Степанівні в
с. Нові Скоморохи, урочище Загай.
2. Передати у власність гр. Парандій Наталії Степанівні земельну ділянку
площею 1,5000 га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0154) для ведення
особистого селянського господарства с. Нові Скоморохи , урочище Загай.
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



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІІ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1279

Про надання дозволу на
укладення договору оренди землі

Розглянувши заяву директора ТзОВ «ТРУА ЕНЕРДЖИ» Савчука Ю.Г. про
передачу в оренду земельної ділянки площею 2,0000 га  для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, заслухавши інформацію
начальника відділу земельних ресурсів та екології селищної ради  Каратник І.С.
та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального
господарства, комунальної власності, містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи, керуючись ст. 31, Закону України «Про оренду
землі», ст.ст. 12, 122, 141 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1. Надати дозвіл на передачу в оренду ТзОВ «ТРУА ЕНЕРДЖИ» земельної
ділянки кадастровий номер земельної ділянки 2621285101:01:001:0147 площею
2,0000 га  для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і
організацій, яка розташована в межах с. Кукільники.
2. ТзОВ «ТРУА ЕНЕРДЖИ»  розробити проектну документацію для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.
3. Встановити орендну плату в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
4. Встановити  термін оренди - 15 років.
5. Селищному голові Саноцькому Василю Павловичу укласти договір оренди
земельної ділянки у відповідності до норм чинного законодавства України.
6. Орендарю ТзОВ «ТРУА ЕНЕРДЖИ» в особі директора Савчука Ю.Г.
провести державну реєстрацію договору оренди землі.
7. 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


