
УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1748

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

Розглянувши заяву гр. Невестюк Мирослави Федорівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1514 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Яблунів, вулиця Шевченка, 59 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1514га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0263) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Яблунів, вулиця Шевченка, 59.
2.Передати у власність гр. Невестюк Мирославі Федорівні земельну ділянку
площею 0,1514га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0263) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Яблунів, вулиця Шевченка,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.

Селищний голова                                           Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1749

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

Розглянувши заяву гр. Невестюк Мирослави Федорівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1575 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище За вулиці,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2239га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0268) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище За вулиці.
2.Передати у власність гр. Невестюк Мирославі Федорівні земельну ділянку
площею 0,2239 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0268) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище За вулиці.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1750

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

Розглянувши заяву гр. Невестюк Мирослави Федорівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3000 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Горбочок,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3000га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0274) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Горбочок.
2.Передати у власність гр. Невестюк Мирославі Федорівні земельну ділянку
площею 0,3000 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0274) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Горбочок .
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1751

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

Розглянувши заяву гр. Невестюк Мирослави Федорівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2116 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище На ланку,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2116га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0271) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище На ланку.
2.Передати у власність гр. Невестюк Мирославі Федорівні земельну ділянку
площею 0,2116 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0271) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище На ланку.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1752

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

Розглянувши заяву гр. Невестюк Мирослави Федорівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2239 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище За вулиці,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2239га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0264) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище За вулиці.
2.Передати у власність гр. Невестюк Мирославі Федорівні земельну ділянку
площею 0,2239 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0264) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище За вулиці.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1753

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 0,1423 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
0,1423га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1359) для ведення особистого
селянського господарства в смт.Більшівці, урочище Під гаєм.
2.Передати у власність гр. Думич Ганні Євгенівні земельну ділянку площею
0,1423 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1359) для ведення особистого
селянського господарства в смт.Більшівці, урочище Під гаєм.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1754

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 0,1500 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
0,1500га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1357) для ведення особистого
селянського господарства в смт.Більшівці, урочище За бригадою.
2.Передати у власність гр. Думич Ганні Євгенівні земельну ділянку площею
0,1500 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1357) 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.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1755

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 0,1473 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
0,1473га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1370) для ведення особистого
селянського господарства в смт.Більшівці, урочище Під гаєм.
2.Передати у власність гр. Думич Ганні Євгенівні земельну ділянку площею
0,1473 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1370) для ведення особистого
селянського господарства в смт.Більшівці, урочище Під гаєм.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1756

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

Розглянувши заяву гр. Барановської Ольги Григорівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0954 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Нараївка, 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, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0954га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0280) для ведення особистого
селянського господарства в с.Нараївка, урочище За штрикою.
2.Передати у власність гр. Барановській Ользі Григорівні земельну ділянку
площею 0,0954 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0280) для ведення
особистого селянського господарства в с.Нараївка, 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.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1757

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

Розглянувши заяву гр. Барановської Ольги Григорівни 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.Нараївка, 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, 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 2621285601:01:001:0282) для ведення особистого
селянського господарства в с.Нараївка, урочище За штрикою.
2.Передати у власність гр. Барановській Ользі Григорівні земельну ділянку
площею 0,1029 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0282) для ведення
особистого селянського господарства в с.Нараївка, 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.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1758

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

Розглянувши заяву гр. Барановської Ольги Григорівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1200 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Нараївка, урочище Березник,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1200га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0279) для ведення особистого
селянського господарства в с.Нараївка, урочище Березник.
2.Передати у власність гр. Барановській Ользі Григорівні земельну ділянку
площею 0,1200 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0279) для ведення
особистого селянського господарства в с.Нараївка, урочище Березник.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1759

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

Розглянувши заяву гр. Барановської Ольги Григорівни 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.Нараївка, урочище Березник,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  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 2621285601:01:001:0278) для ведення особистого
селянського господарства в с.Нараївка, урочище Березник.
2.Передати у власність гр. Барановській Ользі Григорівні земельну ділянку
площею 0,3000 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0278) для ведення
особистого селянського господарства в с.Нараївка, урочище Березник.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1760

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

Розглянувши заяву гр. Барановської Ольги Григорівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3500 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Нараївка, урочище Клибаня,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  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 2621285601:01:001:0283) для ведення особистого
селянського господарства в с.Нараївка, урочище Клибаня.
2.Передати у власність гр. Барановській Ользі Григорівні земельну ділянку
площею 0,3500 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0283) для ведення
особистого селянського господарства в с.Нараївка, урочище Клибаня.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1761

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

Розглянувши заяву гр. Барановської Ольги Григорівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1184 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Нараївка, вулиця Зарічна, 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
0,1184га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0276) для ведення особистого
селянського господарства в с.Нараївка, вулиця Зарічна, 30.
2.Передати у власність гр. Барановській Ользі Григорівні земельну ділянку
площею 0,1184 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0276) для ведення
особистого селянського господарства в с.Нараївка, вулиця Зарічна, 30.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1762

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

Розглянувши заяву гр. Бульби Оксани Трофимівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2400 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Жалибори, урочище Заглумова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2400га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0336) для ведення особистого
селянського господарства в с.Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Бульбі Оксані Трофимівні земельну ділянку площею
0,2400 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0336) для ведення особистого
селянського господарства в с.Жалибори, урочище Заглумова.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1763

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

Розглянувши заяву гр. Макоти Юрія Петровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,5000 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,5000га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0335) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Макоті Юрію Петровичу земельну ділянку площею
0,5000 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0335) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1764

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

Розглянувши заяву гр. Яворської Наталії Степанівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2523 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Слобідка-Більшівцівська,
урочище Біля сільгоспхімії, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2523га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0287) для ведення особистого
селянського господарства в с.Слобідка-Більшівцівська, урочище Біля
сільгоспхімії.
2.Передати у власність гр. Яворській Наталії Степанівні земельну ділянку
площею 0,2523 га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0287) для ведення
особистого селянського господарства в с.Слобідка-Більшівцівська, урочище
Біля сільгоспхімії.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1765

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

Розглянувши заяву гр. Яворської Наталії Степанівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1477 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в смт.Більшівці, вулиця о. Романа Ульванського, 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
0,1477га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1341) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
смт.Більшівці, вулиця о. Романа Ульванського, 23.
2.Передати у власність гр. Яворській Наталії Степанівні земельну ділянку
площею 0,1477га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1341) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
смт.Більшівці, вулиця о. Романа Ульванського, 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.

Селищний голова                                           Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1766

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

Розглянувши заяву гр. Сидорик Галини Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2690 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
0,2690га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0600) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Ксьондзове.
2.Передати у власність гр. Сидорик Галині Василівні земельну ділянку площею
0,2690 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0600) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Ксьондзове.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1767

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

Розглянувши заяву гр. Никорак Лесі Володимирівни 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.Кінашів, урочище Хрести,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  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 2621283701:01:001:0635) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Хрести.
2.Передати у власність гр. Никорак Лесі Володимирівні земельну ділянку
площею 0,1600 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0635) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Хрести.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1768

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

Розглянувши заяву гр. Никорак Лесі Володимирівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2930 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Гуно,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2930га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0636) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Гуно.
2.Передати у власність гр. Никорак Лесі Володимирівні земельну ділянку
площею 0,2930 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0636) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Гуно.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1769

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

Розглянувши заяву гр. Антошків Михайла Степановича 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, 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
0,3200га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0634) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Загороди.
2.Передати у власність гр. Антошків Михайлу Степановичу земельну ділянку
площею 0,3200 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0634) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Загороди .
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1770

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

Розглянувши заяву гр. Антошків Михайла Степановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1500 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Осовня,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1500га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0633) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Осовня.
2.Передати у власність гр. Антошків Михайлу Степановичу земельну ділянку
площею 0,1500 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0633) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Осовня.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1771

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

Розглянувши заяву гр. Антошків Михайла Степановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2001 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Заднє,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2001га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0626) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Заднє.
2.Передати у власність гр. Антошків Михайлу Степановичу земельну ділянку
площею 0,2001 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0626) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Заднє.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1772

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

Розглянувши заяву гр. Антошків Михайла 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.Кінашів, вулиця Недобитка, 36 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  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 2621283701:01:001:0627) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Кінашів, вулиця Недобитка, 36.
2.Передати у власність гр. Антошків Михайлу Степановичу земельну ділянку
площею 0,2500га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0627) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Кінашів, вулиця Недобитка, 36.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1773

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 0,2406 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Біля
господарства Грибель, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2406га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0400) для ведення особистого
селянського господарства в  с.Кукільники, урочище Біля господарства Грибель.
2.Передати у власність гр. Бойчук Марії Василівні земельну ділянку площею
0,2406 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0400) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Біля господарства Грибель.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1774

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 0,1301 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Всеволода, 48 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  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 2621285101:01:001:0393) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Всеволода, 48.
2.Передати у власність гр. Бойчук Марії Василівні земельну ділянку площею
0,1301га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0393) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с. Кукільники, вулиця Всеволода, 48.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1775

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

Розглянувши заяву гр. Калитчук Мирослави 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.Нараївка, вулиця Зелена, 19 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0284) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Нараївка, вулиця Зелена, 19.
2.Передати у власність гр. Калитчук Мирославі Михайлівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0284) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Нараївка, вулиця Зелена, 19.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                           Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1776

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

Розглянувши заяву гр. Януша Романа 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.Нараївка, вулиця Зелена, 18 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0285) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Нараївка, вулиця Зелена, 18.
2.Передати у власність гр.. Янушу Роману Васильовичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0285) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Нараївка, вулиця Зелена, 18.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1777

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

Розглянувши заяву гр. Лилик Ярослави Миколаївни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1742 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Нараївка, вулиця Зелена, 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
0,1742га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0275) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Нараївка, вулиця Зелена, 5.
2.Передати у власність гр. Лилик Ярославі Миколаївні земельну ділянку
площею 0,1742 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0275) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Нараївка, вулиця Зелена, 5.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                           Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1778

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

Розглянувши заяву гр. Лилик Ярослави 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.Нараївка, урочище Стависка,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  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 2621285601:01:001:0286) для ведення особистого
селянського господарства в  с.Нараївка, урочище Стависка.
2.Передати у власність гр. Лилик Ярославі Миколаївні земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0286) для ведення
особистого селянського господарства в с. Нараївка, урочище Стависка.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1779

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

Розглянувши заяву гр. Осташук Степанії Михайлівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2276 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
0,2276га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1355) для ведення особистого
селянського господарства в  смт.Більшівці, урочище За бригадою.
2.Передати у власність гр. Осташук Степанії Михайлівні земельну ділянку
площею 0,2276 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1355) 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.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1780

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

Розглянувши заяву гр. Осташук Степанії Михайлівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1806 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
0,1806га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1363) для ведення особистого
селянського господарства в  смт.Більшівці, урочище Під гаєм.
2.Передати у власність гр. Осташук Степанії Михайлівні земельну ділянку
площею 0,1806 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1363) для ведення
особистого селянського господарства в смт.Більшівці, урочище Під гаєм.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1781

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

Розглянувши заяву гр. Гой Марії Антонівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 1,0500 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Жалибори, урочище Заглумова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
1,0500га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0338) для ведення особистого
селянського господарства в  с.Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Гой Марії Антонівні земельну ділянку площею
1,0500га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0338) для ведення особистого
селянського господарства в с.Жалибори, урочище Заглумова.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1782

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

Розглянувши заяву гр. Атаманюк Галини Василівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Жалибори, вулиця Франка, 21 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0319) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Жалибори, вулиця Франка, 21.
2.Передати у власність гр. Атаманюк Галині Василівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0319) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Жалибори, вулиця Франка, 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.

Селищний голова                                           Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1783

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

Розглянувши заяву гр. Атаманюк Галини Василівни 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.Жалибори, вулиця Франка,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0900га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0321) для ведення особистого
селянського господарства в  с.Жалибори, вулиця Франка.
2.Передати у власність гр. Атаманюк Галині Василівні земельну ділянку
площею 0,0900га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0321) для ведення
особистого селянського господарства в с.Жалибори, вулиця Франка.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1784

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

Розглянувши заяву гр. Атаманюк Галини Василівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0800 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Жалибори, керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0800га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0325) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Жалибори.
2.Передати у власність гр. Атаманюк Галині Василівні земельну ділянку
площею 0,0800 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0325) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Жалибори.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1785

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

Розглянувши заяву гр. Атаманюк Галини Василівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3301 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Жалибори, урочище
Заглумова, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3301га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0327) для ведення особистого
селянського господарства в  с.Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Атаманюк Галині Василівні земельну ділянку
площею 0,3301га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0327) для ведення
особистого селянського господарства в с.Жалибори, урочище Заглумова.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1786

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

Розглянувши заяву гр. Сабадах Ольги Львівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1200 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Заднє, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1200га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0638) для ведення особистого
селянського господарства в  с.Кінашів, урочище Заднє.
2.Передати у власність гр. Сабадах Ользі Львівні земельну ділянку площею
0,1200га (кадастровий номер2621283701:01:001:0638) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Заднє.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1787

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

Розглянувши заяву гр. Сабадах Ольги Львівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1587 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
0,1587га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0619) для ведення особистого
селянського господарства в  с.Кінашів, урочище Загороди.
2.Передати у власність гр. Сабадах Ользі Львівні земельну ділянку площею
0,1587га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0619) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Загороди.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1788

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

Розглянувши заяву гр. Сабадах Ольги Львівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2782 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Осовня, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2782га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0632) для ведення особистого
селянського господарства в  с.Кінашів, урочище Осовня.
2.Передати у власність гр. Сабадах Ользі Львівні земельну ділянку площею
0,2782га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0632) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Осовня.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1789

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

Розглянувши заяву гр. Василик Марії Олексіївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,7100 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Жалибори, урочище Заглумова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,7100га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0314) для ведення особистого
селянського господарства в  с. Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Василик Марії Олексіївні земельну ділянку площею
0,7100га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0314) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1790

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

Розглянувши заяву гр. Василик Марії Олексіївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0313 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Жалибори, вулиця Франка, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0313га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0340) для ведення особистого
селянського господарства в  с. Жалибори, вулиця Франка.
2.Передати у власність гр. Василик Марії Олексіївні земельну ділянку площею
0,0313га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0340) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, вулиця Франка.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1791

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

Розглянувши заяву гр. Василик Марії Олексіївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0400 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Жалибори, урочище Підглумова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0400га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0316) для ведення особистого
селянського господарства в  с. Жалибори, урочище Підглумова.
2.Передати у власність гр. Василик Марії Олексіївні земельну ділянку площею
0,0400га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0316) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Підглумова.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1792

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

Розглянувши заяву гр. Прунько Мирослава Федоровича 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,101 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  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 2621285101:01:001:0397) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Кукільники, вулиця Галицька, 101.
2.Передати у власність гр. Прунько Мирославу Федоровичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер2621285101:01:001:0397) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Кукільники.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1793

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

Розглянувши заяву гр. Прунько Мирослава Федоровича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1100 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники, вулиця 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
0,1100га (кадастровий номер 26212851101:01:001:0407) для ведення особистого
селянського господарства в  с. Кукільники, вулиця Галицька.
2.Передати у власність гр. Прунько Мирославу Федоровичу земельну ділянку
площею 0,1100га (кадастровий номер 26212851101:01:001:0407) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, вулиця Галицька.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1794

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

Розглянувши заяву гр. Прунько Мирослава Федоровича 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 2621285101:01:001:0382) для ведення особистого
селянського господарства в  с. Кукільники, урочище Довгі гони.
2.Передати у власність гр. Прунько Мирославу Федоровичу земельну ділянку
площею 0,4000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0382) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Довгі гони.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1795

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

Розглянувши заяву гр. Прунько Оксани Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1913 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище Над хатами,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1913га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0384) для ведення особистого
селянського господарства в  с. Кукільники, урочище Над хатами.
2.Передати у власність гр. Прунько Оксані Іванівні земельну ділянку площею
0,1913га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0384) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Над хатами.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1796

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

Розглянувши заяву гр. Ходак Акелини Михайлівни 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.Старі Скоморохи, урочище Квартири,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  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 2621285803:02:001:0097) для ведення особистого
селянського господарства в  с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Ходак Акелині Михайлівні земельну ділянку
площею 0,3003га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0097) для ведення
особистого селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1797

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

Розглянувши заяву гр. Златник Катерини Петрівни 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.Старі Скоморохи, урочище Квартири,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3013га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0098) для ведення особистого
селянського господарства в  с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Златник Катерині Петрівні земельну ділянку площею
0,3001га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0098) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1798

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

Розглянувши заяву гр. Томкович Марії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3799 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Квартири,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3799га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0096) для ведення особистого
селянського господарства в  с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Томкович Марії Михайлівні земельну ділянку
площею 0,3799га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0096) для ведення
особистого селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1799

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 земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1900 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Квартири, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  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 2621285803:02:001:0095) для ведення особистого
селянського господарства в  с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Януш Роману Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,1900га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0095) для ведення
особистого селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1800

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

Розглянувши заяву гр. Штогрин Олександри Миколаївни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1505 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Квартири, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  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 2621285803:02:001:0091) для ведення особистого
селянського господарства в  с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Штогрин Олександрі Миколаївні земельну ділянку
площею 0,1505га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0091) для ведення
особистого селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1801

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 земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2900 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Коло
хреста, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2900га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0105) для ведення особистого
селянського господарства в  с. Старі Скоморохи, урочище Коло хреста.
2.Передати у власність гр. Венгрин Ганні Дмитрівні земельну ділянку площею
0,2900га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0105) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло хреста.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1802

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

Розглянувши заяву гр. Клюби Марії Богданівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старі
Скоморохи, вулиця Воїнів УПА, 66  керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0088) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Старі
Скоморохи, вулиця Воїнів УПА, 66.
2.Передати у власність гр. Клюбі Марії Богданівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0088) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в с.Старі
Скоморохи, вулиця Воїнів УПА, 66.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1803

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

Розглянувши заяву гр. Клюби Марії Богданівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1850 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Біля хати,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1850га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0087) для ведення особистого
селянського господарства в  с. Старі Скоморохи, урочище Біля хати.
2.Передати у власність гр. Клюбі Марії Богданівні земельну ділянку площею
0,1850га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0105) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Біля хати .
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1804

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

Розглянувши заяву гр. Чорної Марії Степанівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1412 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.
Хохонів, вулиця Мазепи 1, керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1412га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0118) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Хохонів, вулиця Мазепи 1.
2.Передати у власність гр. Чорній Марії Степанівні земельну ділянку площею
0,1412 га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0118) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Хохонів, вулиця Мазепи 1.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1805

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

Розглянувши заяву гр. Перепічки Марії Олексіївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2200 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.
Загір’я - Кукільницьке, вулиця Шевченка 91, керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2200га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0152) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Загір’я - Кукільницьке, вулиця Шевченка 91.
2.Передати у власність гр. Перепічці Марії Олексіївні земельну ділянку
площею 0,2200 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0152) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Загір’я - Кукільницьке, вулиця Шевченка 91.
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

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1806

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

Розглянувши заяву гр. Перепічки Марії Олексіївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2397 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
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2397га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0157) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я - Кукільницьке, урочище «Комиглева».
2.Передати у власність гр. Перепічці Марії Олексіївні земельну ділянку
площею 0,2397 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0157) 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.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1807

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

Розглянувши заяву гр. Перепічки Марії Олексіївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1202 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
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1202га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0148) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я - Кукільницьке, урочище «Комиглева».
2.Передати у власність гр. Перепічці Марії Олексіївні земельну ділянку
площею 0,1202 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0148) 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.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1808

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

Розглянувши заяву гр. Перепічки Марії Олексіївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2941 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
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2941га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0156) для ведення особистого
селянського господарства в с. Загір’я - Кукільницьке, урочище «Під садком».
2.Передати у власність гр. Перепічці Марії Олексіївні земельну ділянку
площею 0,2941 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0156) для ведення
особистого селянського господарства в с. Загір’я - Кукільницьке, урочище «Під
садком».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1809

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

Розглянувши заяву гр. Марчук Галини Збихівни 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 і споруд в с.
Загір’я - Кукільницьке, вулиця Шевченка 90, керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0155) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Загір’я - Кукільницьке, вулиця Шевченка 90.
2.Передати у власність гр. Марчук Галині Збихівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0155) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Загір’я - Кукільницьке, вулиця Шевченка 90.
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

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1810

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

Розглянувши заяву гр. Корпан Наталії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0862 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.
Кукільники, вулиця Галицька 92, керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0862га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0406) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Галицька 92.
2.Передати у власність гр. Корпан Наталії Михайлівні земельну ділянку
площею 0,0862 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0406) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Кукільники, вулиця Галицька 92.
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

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1811

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

Розглянувши заяву гр. Барановського Йосифа Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Загір’я - Кукільницьке, вулиця Шевченка 80, керуючись ст. 26, 34
Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.3, 18, 116,
118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0149) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Загір’я - Кукільницьке, вулиця Шевченка 80.
2.Передати у власність гр. Барановському Йосифу Михайловичу земельну
ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0149) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Загір’я - Кукільницьке, вулиця Шевченка 80.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1812

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

Розглянувши заяву гр. Барановського Йосифа Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0746га 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
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0746га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0150) для ведення особистого
селянського господарства в с.Загір’я - Кукільницьке, вулиця Шевченка.
2.Передати у власність гр. Барановському Йосифу Михайловичу земельну
ділянку площею 0,0746 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0150) 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.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1813

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

Розглянувши заяву гр. Барановського Йосифа Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0939га 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
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0939га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0154) для ведення особистого
селянського господарства в с.Загір’я - Кукільницьке, урочище «Комиглева».
2.Передати у власність гр. Барановському Йосифу Михайловичу земельну
ділянку площею 0,0939 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0154) 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.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1814

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

Розглянувши заяву гр. Барановського Йосифа Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1531га 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
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1531га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0151) для ведення особистого
селянського господарства в с.Загір’я - Кукільницьке, урочище «Комиглева».
2.Передати у власність гр. Барановському Йосифу Михайловичу земельну
ділянку площею 0,1531 га (кадастровий номер 2621285102:03:001:0151) 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.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1815

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

Розглянувши заяву гр. Штангурської Марії Миколаївни 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 і
споруд в с.Кукільники, вулиця Галицька 69, керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0399) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Галицька 69.
2.Передати у власність гр. Штангурській Марії Миколаївні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0399) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Кукільники, вулиця Галицька 69.
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

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1816

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

Розглянувши заяву гр. Штангурської Марії Миколаївни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1710 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
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1710га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0404) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище «Транти».
2.Передати у власність гр. Штангурській Марії Миколаївні земельну ділянку
площею 0,1710 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0404) 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.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1817

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

Розглянувши заяву гр. Штангурської Марії Миколаївни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1703 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище «За
річкою», керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1703га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0401) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище «За річкою».
2.Передати у власність гр. Штангурській Марії Миколаївні земельну ділянку
площею 0,1703 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0401) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище «За річкою».
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

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1818

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

Розглянувши заяву гр. Остяка Степана Васильовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1024 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Кукільники, вулиця Всеволода, керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1024га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0398) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Всеволода.
2.Передати у власність гр. Остяку Степану Васильовичу земельну ділянку
площею 0,1024 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0398) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Кукільники, вулиця Всеволода.
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

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1819

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

Розглянувши заяву гр. Остяка Степана Васильовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0818 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище «біля
колгоспу», керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0818га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0403) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище «біля колгоспу».
2.Передати у власність гр. Остяку Степану Васильовичу земельну ділянку
площею 0,0818 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0403) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище «біля колгоспу».
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

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1820

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

Розглянувши заяву гр. Романюк Надії 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 і споруд в
с.Кукільники, вулиця Шевченка 162, керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0392) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Шевченка 162.
2.Передати у власність гр. Романюк Надії Дмитрівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0392) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Шевченка 162.
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

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1821

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

Розглянувши заяву гр. Романюк Надії Дмитрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1100 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, 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
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1100га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0405) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, вулиця Шевченка.
2.Передати у власність гр. Романюк Надії Дмитрівні земельну ділянку площею
0,1100 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0405) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, вулиця Шевченка.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1822

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

Розглянувши заяву гр. Прунька Бориса Костянтиновича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2600 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
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2600га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0402) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище «біля кладовища».
2.Передати у власність гр. Пруньку Борису Костянтиновичу земельну ділянку
площею 0,2600 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0402) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище «біля
кладовища».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1823

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

Розглянувши заяву гр. Гладкої Марії Якимівни 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 і споруд в
с.Хохонів, вулиця Івана Франка 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
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0120) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Хохонів, вулиця Івана Франка 12.
2.Передати у власність гр. Гладкій Марії Якимівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0120) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Хохонів, вулиця Івана Франка 12.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1824

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

Розглянувши заяву гр. Гладкої Марії Якимівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1400 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Хохонів, вулиця Івана Франка,
керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1400га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0119) для ведення особистого
селянського господарства в с.Хохонів, вулиця Івана Франка.
2.Передати у власність гр. Гладкій Марії Якимівні земельну ділянку площею
0,1400 га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0119) для ведення особистого
селянського господарства в с.Хохонів, вулиця Івана Франка.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1825

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

Розглянувши заяву гр. Цинайко Галини Василівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4000 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
«Квартири», керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,4000га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0093) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище «Квартири».
2.Передати у власність гр. Цинайко Галині Василівні земельну ділянку площею
0,4000 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0093) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище «Квартири».
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

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1826

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

Розглянувши заяву гр. Белея Михайла Володимировича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1711 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
«Квартири», керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1711га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0092) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище «Квартири».
2.Передати у власність гр. Белею Михайлу Володимировичу земельну ділянку
площею 0,1711 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0092) для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
«Квартири».
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1827

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

Розглянувши заяву гр. Мацькевич Ірини Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3585 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Закрива, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3585га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0267) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Закрива.
2.Передати у власність гр. Мацькевич Ірині Іванівні земельну ділянку площею
0,3585 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0267) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Закрива.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1828

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

Розглянувши заяву гр. Мацькевич Ірини Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4500 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Вільшинова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,4500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0259) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Вільшинова.
2.Передати у власність гр. Мацькевич Ірині Іванівні земельну ділянку площею
0,4500 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0259) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Вільшинова.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1829

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

Розглянувши заяву гр. Мацькевич Ірини Іванівни 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.Яблунів, урочище Горбочок,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2000га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0276) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Горбочок.
2.Передати у власність гр. Мацькевич Ірині Іванівні земельну ділянку площею
0,2000 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0276) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Горбочок.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1830

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

Розглянувши заяву гр. Швець Любомира Володимировича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3000 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище
Вільшинова, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3000га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0278) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Вільшинова.
2.Передати у власність гр. Швець Любомиру Володимировичу земельну
ділянку площею 0,3000 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0278) для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище
Вільшинова.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1831

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

Розглянувши заяву гр. Швець Любомира Володимировича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3914 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Закрива,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3914га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0277) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Закрива.
2.Передати у власність гр. Швець Любомиру Володимировичу земельну
ділянку площею 0,3914 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0277) для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Закрива.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1832

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

Розглянувши заяву гр. Швець Любомира Володимировича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1560 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, вулиця Шевченка,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1560га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0281) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, вулиця Шевченка.
2.Передати у власність гр. Швець Любомиру Володимировичу земельну
ділянку площею 0,1560 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0281) для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, вулиця Шевченка.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1833

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

Розглянувши заяву гр. Швець Любомира Володимировича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Яблунів, вулиця Шевченка, 98 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0273) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Яблунів, вулиця Шевченка, 98.
2.Передати у власність гр. Швець Любомиру Володимировичу земельну
ділянку площею 0,2500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0273) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Яблунів, вулиця Шевченка,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.

Селищний голова                                           Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1834

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

Розглянувши заяву гр. Швець Володимира Володимировича 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.Яблунів, урочище Лоза,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  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 2621287601:01:001:0270) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Лоза.
2.Передати у власність гр. Швець Володимиру Володимировичу земельну
ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0270) для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Лоза.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1835

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

Розглянувши заяву гр. Швець Володимира Володимировича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1250 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище
Коберницьке, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1250га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0265) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Коберницьке.
2.Передати у власність гр. Швець Володимиру Володимировичу земельну
ділянку площею 0,1250 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0265) для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище
Коберницьке.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1836

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

Розглянувши заяву гр. Швець Володимира Володимировича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,5000 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Закрива,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,5000га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0266) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Закрива.
2.Передати у власність гр. Швець Володимиру Володимировичу земельну
ділянку площею 0,5000 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0266) для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Закрива.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1837

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

Розглянувши заяву гр. Бершадської Олександри Петрівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2430 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Яблунів, вулиця Стефаника, 73 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2430га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0218) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Яблунів, вулиця Стефаника, 73.
2.Передати у власність гр. Бершадській Олександрі Петрівні земельну ділянку
площею 0,2430га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0218) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Яблунів, вулиця Стефаника, 73.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1838

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

Розглянувши заяву гр. Бершадської Олександри Петрівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0875 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Завулиці,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0875га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0275) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Завулиці.
2.Передати у власність гр. Бершадській Олександрі Петрівні земельну ділянку
площею 0,0875 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0275) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Завулиці.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1839

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

Розглянувши заяву гр. Кучми Василя Миколайовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0540 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Осовні,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0540га (кадастровий номер 2621287601:01:001:1220) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Осовні.
2.Передати у власність гр. Кучмі Василю Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,0540 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:1220) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Осовні.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1840

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

Розглянувши заяву гр.  Сулими 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.Яблунів, вулиця Стефаника, 117 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0258) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Яблунів, вулиця Стефаника, 117.
2.Передати у власність гр. Сулимі Василю Дмитровичу земельну ділянку
площею 0,2500га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0258) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Яблунів, вулиця Стефаника, 117.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1841

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

Розглянувши заяву гр. Сулими Василя Дмитровича 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.Яблунів, урочище Коберницьке,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2000га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0257) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Коберницьке.
2.Передати у власність гр. Сулимі Василю Дмитровичу земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0257) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Коберницьке.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1842

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

Розглянувши заяву гр. Сулими Василя Дмитровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1087 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Коло Купріяна,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1087га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0260) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Коло Купріяна.
2.Передати у власність гр. Сулимі Василю Дмитровичу земельну ділянку
площею 0,1087 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0260) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Коло Купріяна.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1843

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

Розглянувши заяву гр. Сулими Василя Дмитровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3954 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Медуське,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3954га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0282) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Медуське.
2.Передати у власність гр. Сулимі Василю Дмитровичу земельну ділянку
площею 0,3954 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0282) для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище Медуське.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1844

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 0,2300 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище біля
господарства Петришин, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2300га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0327) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кукільники, урочище біля господарства
Петришин.
2.Передати у власність гр. Городецькій Галині Павлівні земельну ділянку
площею 0,2300 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0327) для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище біля
господарства Петришин.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1845

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

Розглянувши заяву гр. Грушецької Степанії Олексіївни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1716 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Квартири, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1716
га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0099) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Грушецькій Степанії Олексіївні земельну ділянку
площею площею 0,1716 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0099) для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Квартири.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1846

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 земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4506 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Квартири, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,4506га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0100) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Горечуку Ярославу Миколайовичу земельну ділянку
площею площею 0,4506 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0100) для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Квартири.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1847

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

Розглянувши заяву гр. Куртяк Богданни Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1504 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Квартири,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1504
га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0104) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Куртяк Богданні Іванівні земельну ділянку площею
площею 0,1504 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0104) для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Квартири.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1848

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

Розглянувши заяву гр. Тисак Степанії Миколаїни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1701 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Квартири,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1701
га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0103) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Тисак Степанії Миколаїні земельну ділянку площею
площею 0,1701 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0103) для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Квартири.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1849

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

Розглянувши заяву гр. Скульської Світлани Ярославівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,5999 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Квартири, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,5999
га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0102) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Куртяк Богданні Іванівні земельну ділянку площею
площею 0,5999 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0102) для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Квартири.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1850

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

Розглянувши заяву гр. Штогрина Миколи Львовича  про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3101 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Квартири, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3101
га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0094) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Штогрину Миколі Львовичу земельну ділянку
площею площею 0,3101 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0094) для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Квартири.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1851

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

Розглянувши заяву гр. Штогрина Миколи Львовича  про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1350 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, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1350
га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0085) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище За штрикою.
2.Передати у власність гр. Штогрину Миколі Львовичу земельну ділянку
площею площею 0,1350 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0085) 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.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1852

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

Розглянувши заяву гр. Штогрина Миколи Львовича  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.Старі Скоморохи, урочище
Коло штрики, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0900
га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0086) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Коло штрики.
2.Передати у власність гр. Штогрину Миколі Львовичу земельну ділянку
площею площею 0,0900 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0086) для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Коло штрики.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1853

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

Розглянувши заяву гр. Штогрина Миколи Львовича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старі
Скоморохи, вулиця Воїнів УПА,37 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0084) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старі
Скоморохи, вулиця Воїнів УПА,37.
2.Передати у власність гр. Штогрину Миколі Львовичу земельну ділянку
площею 0,2500га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0084) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.
Старі Скоморохи, вулиця Воїнів УПА,37.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1854

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

Розглянувши заяву гр. Завадецької Лесі Миколаївни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0039 га для
будівництва індивідуального гаража в смт Більшіці, вулиця Церковна, гараж
№2, керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0039га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1373) для будівництва
індивідуального гаража в смт Більшіці, вулиця Церковна, гараж №2.
2.Передати у власність гр. Завадецькій Лесі Миколаївні земельну ділянку
площею 0,0039га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1373) для будівництва
індивідуального гаража в смт Більшіці, вулиця Церковна, гараж №2.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                           Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1855

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

Розглянувши заяву гр. Януш Володимира Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1300 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Коло хреста, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1300га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0106) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло хреста.
2.Передати у власність гр. Янушу Володимиру Михайловичу. земельну ділянку
площею 0,1300 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0106 для ведення
особистого селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло
хреста.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1856

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

Розглянувши заяву гр. Клюби Марії Богданівни 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.Старі Скоморохи, урочище Коло
хреста, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  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 2621285803:02:001:0108) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло хреста.
2.Передати у власність гр.Клюбі Марії Богданівні земельну ділянку площею
0,2000 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0108 для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло хреста.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1857

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

Розглянувши заяву гр. Симака Михайла Васильовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2406 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Квартири, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2406га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0109) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Симаку Михайлу Васильовичу земельну ділянку
площею 0,2406 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0109 для ведення
особистого селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1858

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

Розглянувши заяву гр. Возняк Ігоря Миколайовича 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. Старі Скоморохи, урочище Коло
хреста, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2600га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0107) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло хреста.
2.Передати у власність гр. Возняку Ігорю Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,2600 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0107 для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Коло
хреста.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1859

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

Розглянувши заяву гр. Білоголовської Марії Романівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Поділля, вулиця Шевченка, 169 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0221) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Поділля, вулиця Шевченка, 169.
2.Передати у власність гр. Білоголовській Марії Романівні земельну ділянку
площею 0,2500га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0221) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Поділля, вулиця Шевченка, 169.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1860

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

Розглянувши заяву гр. Білоголовської Марії Романівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4700 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Поділля, 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
0,4700га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0216) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, вулиця Шевченка.
2.Передати у власність гр. Білоголовській Марії Романівні земельну ділянку
площею 0,4700 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0216 для ведення
особистого селянського господарства в с. Поділля, вулиця Шевченка.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1861

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

Розглянувши заяву гр. Козань Марії Іллівни 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.Поділля, урочище Коло пасовиська,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  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 2621285901:01:001:0212) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, урочище Коло пасовиська.
2.Передати у власність гр. Козань Марії Іллівні земельну ділянку площею
0,2200 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0212) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, урочище Коло пасовиська.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1862

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

Розглянувши заяву гр. Козань Марії Іллівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1550 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Поділля, урочище Під заставець,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1550га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0211) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, урочище Під заставець.
2.Передати у власність гр. Козань Марії Іллівні земельну ділянку площею
0,1550 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0211 для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, урочище Під заставець.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1863

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

Розглянувши заяву гр. Козань Марії Іллівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1700 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Поділля, вулиця Л.Українки, 65 керуючись ст. 26, 34 Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1700га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0218) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Поділля, вулиця Л.Українки, 65.
2.Передати у власність гр. Козань Марії Іллівні земельну ділянку площею
0,1700 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0218) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Поділля, вулиця Л.Українки, 65.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1864

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

Розглянувши заяву гр. Яблонської Ольги Михайлівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4500 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Поділля, урочище Хрестова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,4500га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0223) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, урочище Хрестова.
2.Передати у власність гр. Яблонській Ользі Михайлівні земельну ділянку
площею 0,4500 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0223 для ведення
особистого селянського господарства в с. Поділля, урочище Хрестова.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1865

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

Розглянувши заяву гр. Горбуня Дмитра Леонтійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0740 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Кінашів, вулиця Недобитка,  керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0740а
(кадастровий номер 2621283701:01:001:0649) для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Кінашів, вулиця
Недобитка.
2.Передати у власність гр. Горбуню Дмитру Леонтійовичу земельну ділянку
площею 0,0740 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0649) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кінашів, вулиця Недобитка.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                           Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1866

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

Розглянувши заяву гр. Горбуня Дмитра Леонтійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1182 га 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
0,1182га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0640) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Груші.
2.Передати у власність гр. Горбуню Дмитру Леонтійовичу земельну ділянку
площею 0,1182 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0640)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.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1867

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

Розглянувши заяву гр. Горбуня Дмитра Леонтійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1994 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Біля
Іванця, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1994га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0621) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Біля Іванця.
2.Передати у власність гр. Горбуню Дмитру Леонтійовичу земельну ділянку
площею 0,1994 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0621)для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Біля Іванця.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1868

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

Розглянувши заяву гр. Горбуня Дмитра Леонтійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1122 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Кінашів, урочище Вербова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1122га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0616) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Вербова.
2.Передати у власність гр. Горбуню Дмитру Леонтійовичу земельну ділянку
площею 0,1122 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0616) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Вербова.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1869

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

Розглянувши заяву гр. Бурки Віри Дмитрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2246 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Недобитка, 51  керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0740а
(кадастровий номер 2621283701:01:001:0631) для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Кінашів, вулиця
Недобитка, 51.
2.Передати у власність гр. Бурці Вірі Дмитрівні земельну ділянку площею
0,2246 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0631) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.
Кінашів, вулиця Недобитка, 51.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1870

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

Розглянувши заяву гр. Бурки Віри Дмитрівни 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.Кінашів, урочище Біля бригади,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1000га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0639) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Біля бригади.
2.Передати у власність гр. Бурці Вірі Дмитрівні земельну ділянку площею
0,1000 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0639) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Біля бригади.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1871

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

Розглянувши заяву гр. Бурки Віри Дмитрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1297 га 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
0,1297га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0637) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Груші.
2.Передати у власність гр. Бурці Вірі Дмитрівні земельну ділянку площею
0,1297 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0637) 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.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1872

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

Розглянувши заяву гр. Лебедєвої Надії Петрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1800 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Вербова,   керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1800га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0587) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.
Кінашів, вулиця Вербова.
2.Передати у власність гр. Лебедєвій Надії Петрівні земельну ділянку площею
0,1800 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0587) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.
Кінашів, вулиця Вербова.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                           Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1873

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

Розглянувши заяву гр. Веляник Марії Теодозіївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2085 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Поділля, урочище Хрестова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2085га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0234) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, урочище Хрестова.
2.Передати у власність гр. Веляник Марії Теодозіївні земельну ділянку площею
0,2085 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0234) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, урочище Хрестова.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1874

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

Розглянувши заяву гр. Веляник Марії Теодозіївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1615 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Поділля, 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, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1615га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0222) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, вулиця Лесі Українки.
2.Передати у власність гр. Веляник Марії Теодозіївні земельну ділянку площею
0,1615 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0222) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, 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.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1875

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

Розглянувши заяву гр. Веляник Марії Теодозіївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.
Поділля, вулиця Лесі Українки, 4 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0230) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Поділля, вулиця Лесі Українки, 4.
2.Передати у власність гр. Веляник Марії Теодозіївні земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0230) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Поділля, вулиця Лесі Українки, 4.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1876

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

Розглянувши заяву гр. Небор Любомири Михайлівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2207 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Поділля, урочище Хрестова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2207га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0237) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, урочище Хрестова.
2.Передати у власність гр. Небор Любомирі Михайлівні земельну ділянку
площею 0,2207 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0237) для ведення
особистого селянського господарства в с. Поділля, урочище Хрестова.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1877

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

Розглянувши заяву гр. Небор Любомири Михайлівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1110 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Поділля, 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, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1110га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0238) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, вулиця Лесі Українки.
2.Передати у власність гр. Небор Любомирі Михайлівні земельну ділянку
площею 0,1110 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0238) для ведення
особистого селянського господарства в с. Поділля, 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.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1878

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

Розглянувши заяву гр. Фешовець Ганни Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1355 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.
Поділля, вулиця Лесі Українки, 86 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1355га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0227) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Поділля, вулиця Лесі Українки, 86.
2.Передати у власність гр. Фешовець Ганні Іванівні земельну ділянку площею
0,1355га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0227) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Поділля, вулиця Лесі Українки, 86.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1879

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

Розглянувши заяву гр. Фешовець Ганни Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2150 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Поділля, 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
0,2150га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0236) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, урочище За цвинтарем.
2.Передати у власність гр. Фешовець Ганні Іванівні земельну ділянку площею
0,2150 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0236) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, 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.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1880

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

Розглянувши заяву гр. Фешовець Ганни Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4160 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Поділля, урочище Хрестова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,4160га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0217) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, урочище Хрестова.
2.Передати у власність гр. Фешовець Ганні Іванівні земельну ділянку площею
0,4160 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0217) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, урочище Хрестова.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1881

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

Розглянувши заяву гр. Соківки Олександри Федорівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2085 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Поділля, урочище Хрестова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2085га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0232) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, урочище Хрестова.
2.Передати у власність гр. Соківці Олександрі Федорівні земельну ділянку
площею 0,2085 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0232) для ведення
особистого селянського господарства в с. Поділля, урочище Хрестова.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1882

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

Розглянувши заяву гр. Соківки Олександри Федорівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3040 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Поділля, урочище Ланок,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3040га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0215) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, урочище Ланок.
2.Передати у власність гр. Соківці Олександрі Федорівні земельну ділянку
площею 0,3040 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0215) для ведення
особистого селянського господарства в с. Поділля, урочище Ланок.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1883

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

Розглянувши заяву гр. Соківки Олександри Федорівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1940 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Поділля, вулиця Лесі Українки, 53 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1940га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0213) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Поділля, вулиця Лесі Українки, 53.
2.Передати у власність гр. Соківці Олександрі Федорівні земельну ділянку
площею 0,1940га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0213) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Поділля, вулиця Лесі Українки, 53.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1884

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

Розглянувши заяву гр. Скірин Галини Пантелеймонівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1600 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Поділля, вулиця Лесі Українки, 79 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  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 2621285901:01:001:0228) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Поділля, вулиця Лесі Українки, 79.
2.Передати у власність гр. Скірин Галині Пантелеймонівні земельну ділянку
площею 0,1600га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0228) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Поділля, вулиця Лесі Українки, 79.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1885

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

Розглянувши заяву гр. Скірина Михайла Миколайовича 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.Поділля, урочище
Підзаставець, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
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 2621285901:01:001:0224) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, урочище Підзаставець.
2.Передати у власність гр. Скірину Михайлу Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,1600 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0224) для ведення
особистого селянського господарства в с. Поділля, урочище Підзаставець.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1886

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

Розглянувши заяву гр. Скірина Романа Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2074 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Поділля, вулиця Лесі Українки, 48 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2074га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0214) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Поділля, вулиця Лесі Українки, 48.
2.Передати у власність гр. Скірину Роману Михайловичу земельну ділянку
площею 0,2074га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0214) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Поділля, вулиця Лесі Українки, 48.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1887

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

Розглянувши заяву гр. Скірина Романа Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2085 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Поділля, урочище Хрестова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2085га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0219) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, урочище Хрестова.
2.Передати у власність гр. Скірину Роману Михайловичу земельну ділянку
площею 0,2085 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0219) для ведення
особистого селянського господарства в с. Поділля, урочище Хрестова.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1888

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

Розглянувши заяву гр. Скірина Романа Михайловича 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.Поділля, урочище Христова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  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 2621285901:01:001:0225) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, урочище Христова.
2.Передати у власність гр. Скірину Роману Михайловичу земельну ділянку
площею 0,1000 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0225) для ведення
особистого селянського господарства в с. Поділля, урочище Христова.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1889

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

Розглянувши заяву гр. Скірина Романа Михайловича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1400 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Поділля, 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
0,1400га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0233) для ведення особистого
селянського господарства в с. Поділля, урочище За цвинтарем.
2.Передати у власність гр. Скірину Роману Михайловичу земельну ділянку
площею 0,1400 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0233) для ведення
особистого селянського господарства в с. Поділля, 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.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1890

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

Розглянувши заяву гр. Лебедєва Олега Олеговича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1503 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця С.Стрільців, 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
0,1503га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0272) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця С.Стрільців, 58.
2.Передати у власність гр. Лебедєву Олегу Олеговичу земельну ділянку
площею 0,1503га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0272) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Кінашів, вулиця С.Стрільців, 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.

Селищний голова                                           Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1891

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

Розглянувши заяву гр. Качан Софії Дмитрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3000 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Жалибори, урочище Підгайки,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3000га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0341) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Підгайки.
2.Передати у власність гр. Качан Софії Дмитрівні земельну ділянку площею
0,3000 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0341) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Підгайки.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1892

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

Розглянувши заяву гр. Ковальчук Тетяни Петрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Київська, 79 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  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 2621255300:01:001:1367) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Київська, 79.
2.Передати у власність гр. Ковальчук Тетяні Петрівні земельну ділянку площею
0,1500га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1367) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
смт.Більшівці, вулиця Київська, 79.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1893

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

Розглянувши заяву гр. Телеги Тетяни 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.Жалибори, вулиця Миру, 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 2621283001:01:001:0300) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Жалибори, вулиця Миру, 52.
2.Передати у власність гр. Телезі Тетяні Ярославівні земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0300) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Жалибори, вулиця Миру, 52.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1894

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

Розглянувши заяву гр. Телеги Володимира 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.Поділля, вулиця Лесі Українки, 7 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0209) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Поділля, вулиця Лесі Українки, 7.
2.Передати у власність гр. Телезі Володимиру Івановичу земельну ділянку
площею 0,2500га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0209) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Поділля, вулиця Лесі Українки, 7.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                           Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1895

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

Розглянувши заяву гр. Грибика Романа Олексійовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0785 га для
ведення особистого селянського господарства в смт Більшівці, 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 0,0785
га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1375) для ведення особистого
селянського господарства в смт Більшівці, вулиця Галицька.
2.Передати у власність гр. Грибику Роману Олексійовичу земельну ділянку
площею 0,0785 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1375) для ведення
особистого селянського господарства в смт Більшівці, вулиця Галицька.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№1896

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

Розглянувши заяву гр. Парандій Надії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0478 га для ведення
особистого селянського господарства в смт Більшівці, вулиця Довбуша,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,0478га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1368) для ведення особистого
селянського господарства в смт Більшівці, вулиця Довбуша.
2.Передати у власність гр. Парандій Надії Михайлівні земельну ділянку
площею 0,0478 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1368) для ведення
особистого селянського господарства в смт Більшівці, вулиця Довбуша.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1897

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

Розглянувши заяву гр. Парандій Надії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Довбуша, 62 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1500га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1361) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Довбуша, 62.
2.Передати у власність гр. Парандій Надії Михайлівні земельну ділянку
площею 0,1500га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1361) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
смт.Більшівці, вулиця Довбуша, 62.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                           Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року                                                                смт. Більшівці
№ 1898

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. Перегінець Марії Богданівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту с. Кінашів,
керуючись ст.185 ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних
часток (паїв)», селищна рада вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Кінашів,
урочище  Велике, площею 1,3780 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621283700:02:001:0641) загальною площею 1,3780 га гр. Перегінець Марії
Богданівні, с. Кінашів, урочище  Велике.
3.Громадянці Перегінець Марії Богданівні для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року                                                                смт. Більшівці
№ 1899

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. Слобідка- Більшівцівська

Розглянувши заяву гр. Рубашної Наталії Степанівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту с.
Слобідка- Більшівцівська, 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. Слобідка-
Більшівцівська, урочище  Транти, площею 0,9816га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621255300:05:001:0028) загальною площею 0,9816 га гр. Рубашній Наталії
Степанівні, с. Слобідка- Більшівцівська, урочище Транти  .
3.Громадянці Рубашній Наталії Степанівні для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року                                                                смт. Більшівці
№ 1900

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. Слобідка- Більшівцівська

Розглянувши заяву гр. Рубашної Наталії Степанівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту с.
Слобідка- Більшівцівська, 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. Слобідка-
Більшівцівська, урочище  Транти, площею 0,1467 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621255300:05:001:0027) загальною площею 0,1467 га гр. Рубашній Наталії
Степанівні, с. Слобідка- Більшівцівська, урочище Транти  .
3.Громадянці Рубашній Наталії Степанівні для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1901

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. Круковської Оксани Андріївни 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  Заглумова, площею 0,3300 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621283001:01:001:0328) загальною площею 0,3300 га гр. Круковській Оксані
Андріївні,с. Жалибори, урочище Заглумова.
3.Громадянці Круковській Оксані Андріївні для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року                                                                смт. Більшівці
№ 1902

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  Кінашів

Розглянувши заяву гр. Якубовської Ганни Леонідівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту
с.Кінашів, керуючись ст.185 ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок  власникам
земельних часток (паїв)», селищна рада вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Кінашів,
урочище  Хрести-Загора-Бовшівське, площею 1,2459 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621283700:02:001:0611) загальною площею 1,2459 га гр. Якубовській Ганні
Леонідівні, с. Кінашів, урочище Хрести-Загора-Бовшівське.
3.Громадянці Якубовській Ганні Леонідівні для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року                                                                смт. Більшівці
№ 1903

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  Нараївка

Розглянувши заяву гр. Макар Ольги Юріївни 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,
урочище  Межи ріками, площею 0,3406 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285600:02:001:0815) загальною площею 0,3406 га гр. Макар Ользі Юріївні,
с. Нараївка, урочище Межи ріками.
3.Громадянці  Макар Ользі Юріївні для оформлення права власності звернутися
в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року                                                                смт. Більшівці
№ 1904

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  Нараївка

Розглянувши заяву гр. Макар Ольги Юріївни 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,
урочище  Щовб, площею 1,4899 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285600:02:001:0876) загальною площею 1,4899 га гр. Макар Ользі Юріївні,
с. Нараївка, урочищеЩовб.
3.Громадянці  Макар Ользі Юріївні для оформлення права власності звернутися
в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року                                                                смт. Більшівці
№ 1905

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  Нараївка

Розглянувши заяву гр. Макар Ольги Юріївни 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,
урочище  Рекутова долина, площею 0,2108 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285600:02:001:0877) загальною площею 0,2108 га гр. Макар Ользі Юріївні,
с. Нараївка, урочище Рекутова долина.
3.Громадянці  Макар Ользі Юріївні для оформлення права власності звернутися
в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року                                                                смт. Більшівці
№ 1906

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. Белей Надії Ярославівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту с.Кінашів,
керуючись ст.185 ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних
часток (паїв)», селищна рада вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с. Кінашів,
урочище  Велике, площею 0,9914 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621283700:02:001:0663) загальною площею 0,9914 га гр. Белей Надії
Ярославівни, с.Кінашів, урочище Велике.
3.Громадянці Белей Надії Ярославівні для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року                                                                смт. Більшівці
№ 1907

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. Вовк Ганни Михайлівни 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,
урочище  Межи ріками, площею 0,1974 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285600:02:001:0880) загальною площею 0,1974 га гр. Вовк Ганні
Михайлівні, с. Нараївка, урочище Межи ріками .
3.Громадянці Вовк Ганні 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.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року                                                                смт. Більшівці
№ 1908

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. Вовк Ганни Михайлівни 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,
урочище  Біля липи, площею 1,4769 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285600:02:001:0878) загальною площею 1,4769 га гр. Вовк Ганні
Михайлівні, с. Нараївка, урочище Біля липи.
3.Громадянці Вовк Ганні 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.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року                                                                смт. Більшівці
№ 1909

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. Вовк Ганни Михайлівни 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,
урочище  Рекутова долина, площею 0,1870 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285600:02:001:0987) загальною площею 0,1870 га гр. Вовк Ганні
Михайлівні, с. Нараївка, урочище Рекутова долина.
3.Громадянці Вовк Ганні 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.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1910

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

Розглянувши заяву гр.Цинайко Василя Сидоровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту с.Старі
Скоморохи, керуючись ст.185 ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і
«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок  власникам
земельних часток (паїв)», селищна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Старі
Скоморохи,  площею 0,9235 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:05:001:0728) загальною площею 0,9235 га гр. Цинайку Василю
Сидоровичу.
3.Громадянину Цинайку Василю Сидоровичу для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1911

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

Розглянувши заяву гр.Цинайко Василя Сидоровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту с.Старі
Скоморохи, керуючись ст.185 ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і
«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок  власникам
земельних часток (паїв)», селищна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Старі
Скоморохи,  площею 0,2259 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:05:001:0727) загальною площею 0,2259 га гр. Цинайку Василю
Сидоровичу.
3.Громадянину Цинайку Василю Сидоровичу для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1912

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

Розглянувши заяву гр.Цинайко Василя Сидоровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту с.Старі
Скоморохи, керуючись ст.185 ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і
«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок  власникам
земельних часток (паїв)», селищна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Старі
Скоморохи,  площею 0,8018 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:05:001:0725) загальною площею 0,8018 га гр. Цинайку Василю
Сидоровичу.
3.Громадянину Цинайку Василю Сидоровичу для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1913

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

Розглянувши заяву гр.Цинайко Василя Сидоровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту с.Старі
Скоморохи, керуючись ст.185 ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і
«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок  власникам
земельних часток (паїв)», селищна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Старі
Скоморохи,  площею 1,3670 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:05:001:0722) загальною площею 1,3670 га гр. Цинайку Василю
Сидоровичу.
3.Громадянину Цинайку Василю Сидоровичу для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1914

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

Розглянувши заяву гр.Цинайко Василя Сидоровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту с.Старі
Скоморохи, керуючись ст.185 ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і
«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок  власникам
земельних часток (паїв)», селищна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Старі
Скоморохи,  площею 0,2536 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:05:001:0721) загальною площею 0,2536 га гр. Цинайку Василю
Сидоровичу.
3.Громадянину Цинайку Василю Сидоровичу для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1915

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

Розглянувши заяву гр.Цинайко Василя Сидоровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту с.Старі
Скоморохи, керуючись ст.185 ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і
«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок  власникам
земельних часток (паїв)», селищна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Старі
Скоморохи,  площею 1,0684 га.
2.Передати у власність земельну ділянку, пай (кадастровий номер
2621285800:05:001:0699) загальною площею 1,0684 га гр. Цинайку Василю
Сидоровичу.
3.Громадянину Цинайку Василю Сидоровичу для оформлення права власності
звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1916

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

Розглянувши заяву гр.Кобилянської Інни Іванівни та гр.Шуригіної Тетяни
Іванівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за
межами населеного пункту с.Підшумлянці, керуючись ст.185 ЗКУ, законами
України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)», селищна рада
вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту
с.Підшумлянці,  площею 0,2213 га.
2.Передати у спільну сумісну власність земельну ділянку, пай (кадастровий
номер 2621285800:06:001:0555) загальною площею 0,2213 га гр.Кобилянській
Інні Іванівні та гр.Шуригіній Тетяні Іванівні.
3.Громадянам Кобилянській Інні Іванівні та Шуригіній Тетяні Іванівні для
оформлення права власності звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1917

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

Розглянувши заяву гр.Кобилянської Інни Іванівни та гр.Шуригіної Тетяни
Іванівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за
межами населеного пункту с.Підшумлянці, керуючись ст.185 ЗКУ, законами
України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)», селищна рада
вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту
с.Підшумлянці,  площею 1,3631 га.
2.Передати у спільну сумісну власність земельну ділянку, пай (кадастровий
номер 2621285800:06:001:0553) загальною площею 1,3631 га гр.Кобилянській
Інні Іванівні та гр.Шуригіній Тетяні Іванівні.
3.Громадянам Кобилянській Інні Іванівні та Шуригіній Тетяні Іванівні для
оформлення права власності звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1918

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

Розглянувши заяву гр.Кобилянської Інни Іванівни та гр.Шуригіної Тетяни
Іванівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за
межами населеного пункту с.Підшумлянці, керуючись ст.185 ЗКУ, законами
України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)», селищна рада
вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту
с.Підшумлянці,  площею 0,2215 га.
2.Передати у спільну сумісну власність земельну ділянку, пай (кадастровий
номер 2621285800:06:001:0552) загальною площею 0,2215 га гр.Кобилянській
Інні Іванівні та гр.Шуригіній Тетяні Іванівні.
3.Громадянам Кобилянській Інні Іванівні та Шуригіній Тетяні Іванівні для
оформлення права власності звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1919

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

Розглянувши заяву гр.Кобилянської Інни Іванівни та гр.Шуригіної Тетяни
Іванівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за
межами населеного пункту с.Підшумлянці, керуючись ст.185 ЗКУ, законами
України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)», селищна рада
вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту
с.Підшумлянці,  площею 1,3109  га.
2.Передати у спільну сумісну власність земельну ділянку, пай (кадастровий
номер 2621285800:06:001:0072) загальною площею 1,3109 га гр.Кобилянській
Інні Іванівні та гр.Шуригіній Тетяні Іванівні.
3.Громадянам Кобилянській Інні Іванівні та Шуригіній Тетяні Іванівні для
оформлення права власності звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

X сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1920

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

Розглянувши заяву гр.Кобилянської Інни Іванівни та гр.Шуригіної Тетяни
Іванівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за
межами населеного пункту с.Підшумлянці, керуючись ст.185 ЗКУ, законами
України «Про землеустрій»  і  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)», селищна рада
вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту
с.Підшумлянці,  площею 0,9988  га.
2.Передати у спільну сумісну власність земельну ділянку, пай (кадастровий
номер 2621285800:06:001:0551) загальною площею 0,9988 га гр.Кобилянській
Інні Іванівні та гр.Шуригіній Тетяні Іванівні.
3.Громадянам Кобилянській Інні Іванівні та Шуригіній Тетяні Іванівні для
оформлення права власності звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1921

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

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Кісіль Марії
Андріївни жительки*** про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500га
для ведення особистого селянського господарства в с.Хохонів, урочище  Вигін,
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. Кісіль Марії Андріївні складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Хохонів, урочище Вигін.
2. Громадянці Кісіль Марії Андріївні подати проект відведення земельної
ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                               Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1922

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

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Кружинської Ольги
Андріївни жительки*** про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4000га
для ведення особистого селянського господарства в с.Хохонів, урочище
Лопатка, 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. Кружинській Ользі Андріївні складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4000 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Хохонів, урочище Лопатка.
2. Громадянці Кружинській Ользі Андріївні подати проект відведення
земельної ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом
порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                               Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1923

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

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Броновської Марії
Леонівни жительки *** про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3750га
для ведення особистого селянського господарства в с.Дитятин, урочище
Загороди, керуючись ст.ст.12, 124,  Земельного кодексу України, ст. 33 п.1
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1.Дати дозвіл гр. Броновській Марії Леонівні складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3750 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Дитятин, урочище  Загороди.
2. Громадянці Броновській Марії Леонівні подати проект відведення земельної
ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1924

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

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Корпан Андрія
Івановича жителя *** про надання дозволу на складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3900га для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, урочище  Біля молочарні,
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. Корпан Андрію Івановичу складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3900 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище  Біля
молочарні.
2. Громадянину Корпан Андрію Івановичу подати проект відведення земельної
ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                               Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1925

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Сухоребської Галини Йосифівни

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Сухоребської Галини
Йосифівни жительки *** про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000га
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. Сухоребській Галині Йосифівні складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000
га для ведення особистого селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке,
урочище  Німецьке.
2. Громадянці Сухоребській Галині Йосифівні подати проект відведення
земельної ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом
порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                               Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1926

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Величку Артему Ростиславовичу

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Величка Артема
Ростиславовича жителя *** про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,7000га
для ведення особистого селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке,
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. Величку Артему Ростиславовичу складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,7000
га для ведення особистого селянського господарства в с. Загір’я-Кукільницьке,
урочище Глинка .
2. Громадянину Величку Артему Ростиславовичу подати проект відведення
земельної ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом
порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                               Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1927

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Теліщук Іванні Миколаївні

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Теліщук Іванни
Миколаївни жительки *** про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1400га
для ведення особистого селянського господарства в с.Кукільники, по вулиці
Лобановського, 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. Теліщук Іванні Миколаївні складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1400 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Кукільники, по вулиці Лобановського.
2. Громадянці Теліщук Іванні Миколаївні подати проект відведення земельної
ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                               Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1928

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

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Добруцької Ольги
Дмитрівни жительки *** про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000га
для ведення особистого селянського господарства в с.Хохонів, урочище
Ставки, 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. Добруцькій Ользі Дмитрівні складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000га для ведення
особистого селянського господарства в с.Хохонів, урочище  Ставки.
2. Громадянці Добруцькій Ользі Дмитрівні подати проект відведення земельної
ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021року смт.Більшівці
№ 1929

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.  Атаманюк Уляні Володимирівні

Розглянувши заяву гр. Атаманюк Уляни Володимирівни про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства площею 0,3500 га в с.Нараївка ,
урочище Клибаня, 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 0,3500 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:1282) для
ведення особистого селянського господарства гр. Атаманюк Уляні
Володимирівні в с.Нараївка , урочище Клибаня.
2. Передати у власність гр. Атаманюк Уляні Володимирівні земельну ділянку
площею 0,3500 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:1282) для ведення
особистого селянського господарства с.Нараївка, урочище Клибаня.
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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021року смт.Більшівці
№ 1930

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
гр.  Гой Тетяні Михайлівні

Розглянувши заяву гр. Гой Тетяни Михайлівни про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства площею 0,8400 га в с.Жалибори, урочище  Заглумова,
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 0,8400 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0337) для
ведення особистого селянського господарства гр. Гой Тетяні Михайлівні для
ведення особистого селянського господарства площею 0,8400 га в с.Жалибори,
урочище  Заглумова
2. Передати у власність гр. Гой Тетяні Михайлівні земельну ділянку площею
0,8400 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0337) для ведення особистого
селянського господарства с. Жалибори, урочище  Заглумова.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021року смт.Більшівці
№ 1931

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

Розглянувши заяву гр. Нечесної Тетяни Степанівни про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 2,0000 га 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 2621285801:01:001:0153) для
ведення особистого селянського господарства гр. Нечесній Тетяні Степанівні
для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га в с. Нові
Скоморохи, урочище  Загай.
2. Передати у власність гр. Нечесній Тетяні Степанівні земельну ділянку
площею 2,0000 га (кадастровий номер 2621285801:01:001:0153) 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.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1932

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Жалибори   гр. Перекліти Богдана Антоновича
про вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:

1. Вилучити земельну ділянку гр. Перекліти Богдана Антонович, площею
0,3800га для ведення особистого селянського господарства  в
с. Жалибори  в урочищі   Заглумова .
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду  (Матейко О.М.)   внести зміни в погосподарську книгу.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1933

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Дитятин   гр. Довжинського Михайла
Михайловича про вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:

1. Вилучити земельну ділянку гр. Довжинського Михайла Михайловича,
площею  0,1000га для ведення особистого селянського господарства  в
с.Дитятин, урочищі   Лисий горб.
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду  (Волинець М.М.)   внести зміни в погосподарську книгу.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1934

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Дитятин   гр. Довжинського Михайла
Михайловича про вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:

1. Вилучити земельну ділянку гр. Довжинського Михайла Михайловича,
площею  0,2600га для ведення особистого селянського господарства  в
с.Дитятин, урочищі   Лисий горб.
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду  (Волинець М.М.)   внести зміни в погосподарську книгу.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1935

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Дитятин   гр. Довжинського Михайла
Михайловича про вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:

1. Вилучити земельну ділянку гр. Довжинського Михайла Михайловича,
площею  0,4000га для ведення особистого селянського господарства  в
с.Дитятин, урочищі   Корчі.
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду  (Волинець М.М.)   внести зміни в погосподарську книгу.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1936

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Хохонів   гр. Пончак Оксани Миколаївни про
вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:

1. Вилучити земельну ділянку гр. Пончак Оксани Миколаївни, площею
0,4900га для ведення особистого селянського господарства  в с.Хохонів,
урочищі   Вигін.
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду  (Волинець М.М.)   внести зміни в погосподарську книгу.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1937

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Дитятин   гр. Грудзевич Василя Івановича  про
вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:

1. Вилучити земельну ділянку гр. Грудзевич Василя Івановича, площею
0,3400га для ведення особистого селянського господарства  в с.Дитятин,
урочищі   Загороди.
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду  (Волинець М.М.)   внести зміни в погосподарську книгу.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1938

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Нові Скоморохи   гр. Василик Марії Теодорівни
про вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:

1. Вилучити земельну ділянку гр. Василик Марії Теодорівни, площею  0,4500га
для ведення особистого селянського господарства  в с. Нові Скоморохи,
урочищі   Малик.
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду  (Нечесній Т.С.)внести зміни в погосподарську книгу.

Селищний голова                                   Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1939

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с.Хохонів   гр. Костюк Софії Іванівни про
вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:

1. Вилучити земельну ділянку гр. Костюк Софії Іванівни, площею  0,3000га для
ведення особистого селянського господарства  в с.Хохонів,по вулиці
Л.Українки.
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3. Діловоду  (Волинець М.М.)   внести зміни в погосподарську книгу.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1940

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  смт. Більшівці гр. Нагірного Михайла Валерійовича
про вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:

1. Вилучити земельну ділянку гр. Нагірного Михайла Валерійовича, площею
0,1500га для ведення особистого селянського господарства  в смт. Більшівці
урочищі За панцем.
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3.Головному спеціалісту (Кружинській І.В.) внести зміни в земельну шнурову
книгу.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1941

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  смт. Більшівці гр. Нагірного Михайла Валерійовича
про вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:

1. Вилучити земельну ділянку гр. Нагірного Михайла Валерійовича, площею
0,1000га для ведення особистого селянського господарства  в смт. Більшівці
урочищі Гречка.
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3.Головному спеціалісту (Кружинській І.В.) внести зміни в земельну шнурову
книгу.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1942

Про передачу у власність
земельної ділянки

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

1.Передати у власність гр. Возняк Любомирі Євгенівні земельну ділянку
площею 0,4000 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0087) для ведення
особистого селянського господарства  в с. Кукільники, урочище від Яблунева.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1943

Про передачу у власність
земельної ділянки

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

1.Передати у власність гр. Савці Івану Станковичу земельну ділянку площею
0,4300 га (кадастровий номер 2621285100:05:001:0091 для ведення особистого
селянського господарства  в с. Кукільники, урочище від Яблунева.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1944

Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки

Розглянувши заяву гр.Білущака Івана Мироновича про затвердження проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого
сільськогосподарського призначення комунальної власності площею 0,5535 га
за адресою с.Яблунів, вулиця Стефаника В, 1 е та 1 і, керуючись ст.26, 34
Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116,
118, 121, 186, 186-1 Земельного  кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України
«Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
площею 0,5535 га (кадастровий номер 2621287600:05:001:0300) для іншого
сільськогосподарського.
2.Надати гр.Білущаку Івану Мироновичу в користування на умовах оренди
земельну ділянку комунальної власності площею 0,5535 га (кадастровий номер
2621287600:05:001:0300) для іншого сільськогосподарського терміном на
7років.
3. Встановити плату за користування земельною ділянкою на праві оренди в
розмірі 12% від нормативної оцінки.
4. Громадянину Білущаку Івану Мироновичу в місячний термін укласти договір
оренди з Більшівцівською селищною радою.
5. 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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1945

Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки

Розглянувши заяву гр.Білущака Івана Мироновича про затвердження проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого
сільськогосподарського призначення комунальної власності площею 0,7935 га
за адресою с.Яблунів, вулиця Стефаника В, 1 А та 1 Є, керуючись ст.26, 34
Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116,
118, 121, 186, 186-1 Земельного  кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України
«Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
площею 0,7935 га (кадастровий номер 2621287600:05:001:0299) для іншого
сільськогосподарського.
2.Надати гр.Білущаку Івану Мироновичу в користування на умовах оренди
земельну ділянку комунальної власності площею 0,5535 га (кадастровий номер
2621287600:05:001:0299) для іншого сільськогосподарського терміном на
7років.
3. Встановити плату за користування земельною ділянкою на праві оренди в
розмірі 12% від нормативної оцінки.
4. Громадянину Білущаку Івану Мироновичу в місячний термін укласти договір
оренди з Більшівцівською селищною радою.
5. 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

Х сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17грудня  2021 року смт. Більшівці
№ 1946

Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки

Розглянувши заяву гр.Білущака Івана Мироновича про затвердження проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого
сільськогосподарського призначення комунальної власності площею 0,0550 га
за адресою с.Яблунів, вулиця Стефаника В, 1 Б, керуючись ст.26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121, 186, 186-1 Земельного  кодексу  України, ст. 35, 56  Закону  України «Про
землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
площею 0,0550 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0280) для іншого
сільськогосподарського.
2.Надати гр.Білущаку Івану Мироновичу в користування на умовах оренди
земельну ділянку комунальної власності площею 0,0550 га (кадастровий номер
2621287601:01:001:0280) для іншого сільськогосподарського терміном на
7років.
3. Встановити плату за користування земельною ділянкою на праві оренди в
розмірі 12% від нормативної оцінки.
4. Громадянину Білущаку Івану Мироновичу в місячний термін укласти договір
оренди з Більшівцівською селищною радою.
5. 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


