
УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

VIII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 08 жовтня 2021 року смт. Більшівці
№ 1450

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

Розглянувши заяву гр. Януш Ольги Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4600 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище  Коло
шлюзи, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,4600га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0076) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище  Коло шлюзи.
2.Передати у власність гр. Януш Ользі Василівні земельну ділянку площею
0,4600 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0076) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище  Коло шлюзи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

VIII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 08 жовтня 2021 року смт. Більшівці
№ 1451

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

Розглянувши заяву гр. Януша Володимира Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2300 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Коло шлюзи, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2300га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0077) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище  Коло шлюзи.
2.Передати у власність гр. Янушу Володимиру Михайловичу земельну ділянку
площею 0,2300 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0077) для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Коло
шлюзи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

VIII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 08 жовтня 2021 року смт. Більшівці
№ 1452

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

Розглянувши заяву гр. Горечука Володимира Ярославовича про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Коло
шлюзи, керуючись  ст.17, 122, 134 та п. 12 Перехідних положень Земельного
Кодексу України, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною  площею 0,2400 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0082) для
ведення особистого селянського господарства гр. Горечуку Володимиру
Ярославовичу в с.Старі Скоморохи, урочище  Коло шлюзи.
2. Передати у власність гр. Горечуку Володимиру Ярославовичу земельну
ділянку площею 0,2400 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0082) для
ведення особистого селянського господарства с.Старі Скоморохи, урочище
Коло шлюзи.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

VIII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 08 жовтня 2021 року смт. Більшівці
№ 1453

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

Розглянувши заяву гр. Януша Романа Миколайовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1301 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Коло шлюзи, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1301га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0079) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище  Коло шлюзи.
2.Передати у власність гр. Янушу Роману Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,1301 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0079) для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище  Коло
шлюзи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

VIII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 08 жовтня 2021 року смт. Більшівці
№ 1454

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

Розглянувши заяву гр. Горечука Ярослава Миколайовича 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 в с.Старі Скоморохи, урочище
Коло шлюзи, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
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 2621285803:02:001:0075) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище  Коло шлюзи.
2.Передати у власність гр. Горечуку Ярославу Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,3000 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0075) для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище  Коло
шлюзи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

VIII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 08 жовтня 2021 року смт. Більшівці
№ 1455

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

Розглянувши заяву гр. Венгрин Ганни Дмитрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2200 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Коло
шлюзи, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  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 2621285803:02:001:0073) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище  Коло шлюзи.
2.Передати у власність гр. Венгрин Ганні Дмитрівні земельну ділянку площею
0,2200 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0073) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище  Коло шлюзи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

VIII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 08 жовтня 2021 року смт. Більшівці
№ 1456

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

Розглянувши заяву гр. Сливки Івана Васильовича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3100 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище  Коло
шлюзи, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3100га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0069) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище  Коло шлюзи.
2.Передати у власність гр. Сливці Івану Васильовичу земельну ділянку площею
0,3100 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0069) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище  Коло шлюзи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

VIII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 08 жовтня 2021 року смт. Більшівці
№ 1457

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

Розглянувши заяву гр. Завацького Михайла Юліановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3100 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Коло шлюзи, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3100га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0078) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище  Коло шлюзи.
2.Передати у власність гр. Завацькому Михайлу Юліановичу земельну ділянку
площею 0,3100 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0078) для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище  Коло
шлюзи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ


