
УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

VІ сесія VIІI скликання

від 06 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1031

Про припинення дії договору оренди землі
шляхом його розірвання за згодою сторін

Розглянувши заяву ТОВ «КУКІЛЬНИКИ-1» про припинення дії
(розірвання) договору оренди землі, 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. Припинити дію договору оренди землі індексний номер 224958641 від 23
вересня 2020 року шляхом його розірвання за згодою сторін 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, з дати державної реєстрації додаткової угоди про дострокове
розірвання договору оренди землі за взаємною згодою сторін.
2. Рекомендувати ТОВ «КУКІЛЬНИКИ-1»:
2.1. провести акт звірки із Більшьвцівською селищною радою щодо розрахунку
по орендній платі за користування земельною ділянкою.
2.2. укласти додаткову угоду про дострокове розірвання договору оренди землі
від 23.09.2020 року на земельну ділянку площею 2,0000 га яка розташована в
межах с. Кукільники за взаємною згодою сторін.
2.3. провести державну реєстрацію додаткової угоди про припинення права
користування (оренди) земельною ділянкою.
3. Доручити селищному голові укласти з ТОВ «КУКІЛЬНИКИ-1» додаткову
угоду про дострокове розірвання договору оренди землі за взаємною згодою
сторін згідно чинного законодавства.
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



ДОДАТКОВА УГОДА
до договору оренди землі від 23 вересня 2020 року.

про дострокове розірвання

смт. Більшівці «09» серпня 2021 року

Орендодавець Більшівцівська селищна рада об’єднаної
територіальної громади (код ЄДРПОУ 04357450) в особі селищного голови,
Саноцького Василя Павловича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування», з одного боку,  та
ТОВ «КУКІЛЬНИКИ-1» (код ЄДРПОУ 43758858) в особі директора
Підгайного Миколи Миколайовича, який діє на підставі Статуту, (в
подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали
цю угоду про наступне:

1. Враховуючи намір Орендаря та у зв'язку з поданою заявою вх.№1974
від 22.07.2021 року про розірвання договору оренди на земельну ділянку
кадастровий номер земельної ділянки 2621285101:01:001:0147  площею
2,0000га  для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і
організацій, яка розташована в межах с. Кукільники достроково розірвати
договір оренди землі від 23 вересня 2020 року укладеного між Більшівцівською
селищною радою об’єднаної територіальної громади та ТОВ «КУКІЛЬНИКИ-
1» за взаємною згодою Сторін.

2. Повернення об'єкта оренди здійснюється на підставі Акта прийому-
передачі у договорі від "23" вересня 2020 року.

3.  Сторони претензій одна до одної не мають.
4. Угода набирає чинності з моменту її підписання та державної

реєстрації.
5. Угода складена у трьох примірниках, по одному для кожної сторони та

один примірник для органу, який провів його державну реєстрацію.

Підписи сторін

Більшівцівська селищна рада ТГ
77146 Майдан Вічевий 1 смт.Більшівці
ЄДРПОУ 37953206
р/рUA558999980334199812000009560
МФО899998
Код платежу 18010900

______________ В.Саноцький

ТОВ «КУКІЛЬНИКИ-1»  77146
вул.Галицька, 36А
с.Кукільники
Івано-Франківська обл.
код ЄДРПОУ 43758858

______________ М. Підгайний



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

VІ сесія VIІI скликання

від 06 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1032

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Матейка В.І.
жителя с.Поділля, вулиця Л. Українки, 1-Б,  про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
22,8600га в с. Поділля урочище Стави, розглянувши рекомендації постійної
комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
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 складання проекту землеустрою щодо інвентаризації земельної
земельної ділянки орієнтовною площею 22,8600 га в с. Поділля урочище Стави.
2. 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

VI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 06 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1033

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Дичковському Миколі Ігоровичу

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Дичковського
Миколи Ігоровича жителя с.Кукільники, про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,5000 га для ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники,
урочище  Довгі гони, керуючись ст.12, 124,  Земельного кодексу України, ст. 33
п.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1.Дати дозвіл гр. Дичковському Миколі Ігоровичу складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000
га для ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище
Довгі гони.
2. Громадянину Дичковському Миколі Ігоровичу 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

VІ сесія VIІI скликання

від 06 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1034

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Гождяку Володимиру Михайловичу

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Гождяка Володимира
Михайловича  жителя с.Старі Скоморохи, про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в смт.Більшівці, вулиця Воїнів АТО,
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. Гождяку Володимиру Михайловичу складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в смт.Більшівці, вулиця Воїнів АТО.
2. Громадянину Гождяку Володимиру Михайловичу 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

VI сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 06 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1035

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

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Гайдук Ольги
Іванівни жительки м. Львів, вулиця Білогорща, 150а про надання дозволу на
складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 1,5000 га для ведення особистого селянського
господарства в с.Кукільники, урочище  Глинка, 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. Гайдук Ользі Іванівні складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,5000 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Глинка.
2. Громадянці Гайдук Ользі Іванівні 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

VІ сесія VIІI скликання

РІШЕННЯ

від 06 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1036

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Перепічці Віктору Мирославовичу
(учаснику АТО)
Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Перепічки Віктора
Мирославовича жителя м. Івано- Франківськ, вулиця Набережна  буд. 42 кв.25,
про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки орієнтовною площею 1,5000 га для ведення особистого
селянського господарства в с.Набережна, урочище Глубока, 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. Перепічці Віктору Мирославовичу складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,5000
га для ведення особистого селянського господарства в с. Набережна, урочище
Глубока.
2. Громадянину Перепічці Віктору Мирославовичу 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




