
УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада
ХІІ сесія VIІI скликання

РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1959

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки комунальної
власності

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки, відповідно до ст.ст. 12, 125, 126, 186 Земельного кодексу
України, ст. 56 Закону України «Про землеустрій», враховуючи рекомендації
постійної  комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, законності,
екології та аграрних питань, керуючись п. 34  ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою, утворених в
результаті  поділу земельних  ділянок комунальної власності, загальною
площею 24,6988 га  з кадастровим номером 2621282400:04:002:0156, що
розташовані на території Більшівцівської селищної ради за межами населеного
пункту Хохонів, а саме:

- земельну ділянку комунальної власності землі сільськогосподарського
призначення (цільове призначення 01.01 – для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва) з кадастровим номером
2621282400:04:002:0157, площею 12,6018 га;

- земельну ділянку комунальної власності землі сільськогосподарського
призначення (цільове призначення 01.01 – для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва) з кадастровим номером
2621282400:04:002:0158, площею 12,0970 га;

2.Більшівцівській селищній раді здійснити державну реєстрацію права
власності  на утворені в результаті поділу земельні ділянки.

3. Контроль за виконанням 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

ХІІ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1958

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки площею 15,7916  га.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки загальною площею 15,7916 га для ведення особистого селянського
господарства, кадастровий номер 2621285100:02:001:0403, за межами
населеного пункту села Кукільники Більшівцівської селищної ради Івано-
Франківського району Івано-Франківської області, розроблену ФОП
Андрієвським В. П., керуючись статтями 12, 186 Земельного кодексу України,
статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія
Більшівцівської селищної ради вирішила:

1.Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки площею
15,7916 га за кадастровим номером 2621285100:02:001:0403 (для ведення
особистого селянського господарства) на земельні ділянки що знаходяться за
межами населеного пункту села Кукільники Більшівцівської селищної ради
Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

1.1 Площею 1,9004 га кадастровий номер 2621285100:02:001:0410
1.2 Площею 0,3906 га кадастровий номер 2621285100:02:001:0411
1.3 Площею 0,6913 га кадастровий номер 2621285100:02:001:0412
1.4 Площею 2,0549 га кадастровий номер 2621285100:02:001:0413
1.5 Площею 10,7543 га кадастровий номер 2621285100:02:001:0414

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

2.1 Площею 1,9004 га кадастровий номер 2621285100:02:001:0410



2.2 Площею 0,3906 га кадастровий номер 2621285100:02:001:0411
2.3 Площею 0,6913 га кадастровий номер 2621285100:02:001:0412
2.4 Площею 2,0549 га кадастровий номер 2621285100:02:001:0413
2.5 Площею 10,7543 га кадастровий номер 2621285100:02:001:0414

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова
комісії Юрій Гладковський).

Селищний голова                                             Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

ХІІ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1960

Про поновлення терміну дії договору
оренди земельної ділянки для роздрібної
торгівлі та комерційних послуг в с.Курів
Розглянувши заяву ФОП Атаманюк Світлани Омелянівни про поновлення
терміну дії договору оренди земельної ділянки для роздрібної торгівлі та
комерційних послуг, яка знаходиться в с.Курів, та надані нею матеріали,
враховуючи, що відповідно до пункту 8 договору оренди земельної ділянки від
25 січня 2014 року, що «Після закінчення строку договору «Орендар» має
переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі «Орендар»
повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії договору,
повідомити письмово «Орендодавця» про намір продовжити його дію»,
керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», ст.55
Закону України «Про землеустрій»,  селищна  рада  вирішила:
1. Поновити договір оренди земельної ділянки шляхом укладення додаткової
угоди до основного договору оренди землі із моменту закінчення строку його
дії укладеного між Більшівцівською селищною радою та ФОП Атаманюк
Світланою Омелянівною на земельну ділянку площею 0,0092 га з кадастровим
номером 2621285201:01:001:0023 в с. Курів в користування на умовах оренди
для обслуговування торгового павільйону терміном на 3 роки.
2.Відсоткову ставку за користування земельною ділянкою на праві оренди
залишити без змін, згідно попереднього договору в розмірі 10% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
3.Доручити селищному голові Саноцькому В. П. укласти від імені селищної
ради додаткову угоду про поновлення терміну дії договору оренди землі згідно
даного рішення
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово - комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова
комісії Юрій Гладковський).

Селищний голова                                             Василь САНОЦЬКИЙ



Додаткова угода
про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки від 25.01.2014 р.

та внесення змін до нього

смт.Більшівці " 26 " січня  2022  р.

Більшівцівська селищна рада (рішення шостої сесії сьомого скликання від
13.09.2016 року «Про добровільне об’єднання територіальних громад») в особі селищного
голови Саноцького Василя Павловича, який діє на підставі Статуту, іменованому в
подальшому “Орендодавець”, з одного боку, та ФОП Атаманюк Світлана Омелянівна,
що діє на підставі Свідоцтвапро державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія ВОО
№ 475030, іменований в подальшому “Орендар”, з другого боку,  згідно зі   ст.ст. 21, 33
Законом України "Про оренду землі" за домовленістю сторін уклали цю додаткову угоду:

1. Поновити термін дії договору оренди земельної ділянки від 25. 01 2014 р. на
підставі рішення ХІІ сесії VIII скликання Більшівцівської  селищної ради від 25.01.2022 року
на 5 р.

2.  Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 25.01.2014 р.:
2.1. Розділ «Об’єкт оренди» п.5 викласти в наступній редакції:

5.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 26 426,36 грн.
2.2 Розділ «Орендна плата» п.9 викласти в наступній редакції:

9. «Орендна плата вноситься «Орендарем» у грошовій формі  в розмірі 10% нормативної
грошової оцінки землі, що становить 2 642,63 (дві тисячі шістсот двадцять шість гривень) 63
коп.

3. Копія цієї додаткової угоди у 5-денний термін від дня державної реєстрації
надається «Орендарем» до відповідної державної податкової інспекції

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними.
5. Ця додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди земельної ділянки від

25. 01. 2014 року та набирає чинності після підписання сторонами та її державної реєстрації.
Додаткова угода  укладена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу,

одна  з яких знаходиться у “Орендодавця”   Більшівцівської селищної ради , другий – у
«Орендаря»  ФОП Атаманюк Світлани Омелянівни, третій – у Галицькій державній
податковій інспекції Калуського управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області.

Невід'ємними частинами додаткової угоди є:
- рішення шостої сесії сьомого скликання від 13.09.2016 року «Про добровільне

об’єднання територіальних громад»
- рішення ХІІ сесії VIII скликання Більшівцівської  селищної ради від 25.01.2022 року

«Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки для роздрібної торгівлі та
комерційних послуг в с.Курів».

- довідка про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Реквізити сторін:

«Орендодавець»
Більшівцівська селищна рада
77146 Майдан Вічевий 1
смт.Більшівці
ЄДРПОУ 37953206,
МФО 899998

________________В.Саноцький

«Орендар»
ФОП Атаманюк Світлана Омелянівна
77125 С.Курів
Галицький район, Івано-Франківська область
Код 2434215545
СС 473375 виданий Галицьким РВ УМВС В
Івано-Франківській області 24.01.1998 р.

_________________ С.Атаманюк



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1961

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

Розглянувши заяву гр. Ліуш Ігоря Григоровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2000 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Л.Українки, 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
0,2000га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0654) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Л.Українки, 21.
2.Передати у власність гр. Ліуш Ігорю Григоровичу земельну ділянку площею
0,2000га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0654) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с. Кінашів, вулиця Л.Українки, 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1962

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

Розглянувши заяву гр. Войчишин Ганни Василівни 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.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
0,2900га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0346) для ведення особистого
селянського господарства в с.Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Войчишин Ганні Василівні земельну ділянку
площею 0,2900 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0346) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1963

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

Розглянувши заяву гр. Перекліти Богдана Антоновича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3300 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
0,3300га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0342) для ведення особистого
селянського господарства в с.Жалибори, урочище Підгайки.
2.Передати у власність гр. Перекліті Богдану Антоновичу земельну ділянку
площею 0,3300 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0342) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1964

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 0,3000 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Жалибори, урочище Заглумова,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3000га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0348) для ведення особистого
селянського господарства в с.Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Телезі Тетяні Ярославівні земельну ділянку площею
0,3000 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0348) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1965

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

Розглянувши заяву гр. Матейко Володимира 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.Жалибори, вулиця Миру, 27 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0345) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Жалибори, вулиця Миру, 27.
2.Передати у власність гр. Матейку Володимиру Дмитровичу земельну ділянку
площею 0,2500га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0345) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с. Жалибори, вулиця Миру, 27.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1966

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

Розглянувши заяву гр. Кравець Марії Іванівни 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.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
0,4700га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0347) для ведення особистого
селянського господарства в с.Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Кравець Марії Іванівні земельну ділянку площею
0,4700 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0347) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1967

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

Розглянувши заяву гр. Саврич Романи Гілярівни 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, 104 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  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 2621285101:01:001:0409) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кукільники, вулиця Галицька, 104.
2.Передати у власність гр. Саврич Романі Гілярівні земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0409) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Кукільники, вулиця Галицька, 104.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1968

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

Розглянувши заяву гр. Саврич Романи Гілярівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3435 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
0,3435га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0408) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, вулиця Галицька.
2.Передати у власність гр. Саврич Романі Гілярівні земельну ділянку площею
0,3435 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0408) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№1969

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

Розглянувши заяву гр. Саврич Романи Гілярівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2000 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кукільники, урочище Глинка,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2000га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0411) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Глинка.
2.Передати у власність гр. Саврич Романі Гілярівні земельну ділянку площею
0,2000 га (кадастровий номер 2621285101:01:001:0411) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кукільники, урочище Глинка.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1970

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

Розглянувши заяву гр. Атаманюк Надії Миронівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4395 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,4395га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0652) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок.
2.Передати у власність гр. Атаманюк Надії Миронівні земельну ділянку
площею 0,4395 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0652) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1971

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

Розглянувши заяву гр. Атаманюк Надії Миронівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3926 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3926га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0646) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок.
2.Передати у власність гр. Атаманюк Надії Миронівні земельну ділянку
площею 0,3926 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0646) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1972

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

Розглянувши заяву гр. Небор Степана Миколайовича 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 Героїв АТО, керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  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 2621255300:01:001:1360) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Героїв АТО.
2.Передати у власність гр. Небору Степану Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,1500 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1360) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в смт.Більшівці, вулиця Героїв АТО.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1973

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

Розглянувши заяву гр. Перепічки Олени Софронівни 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.Хохонів, урочище Ставки,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  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 2621282403:02:001:0123) для ведення особистого
селянського господарства в с. Хохонів, урочище Ставки.
2.Передати у власність гр. Перепічці Олені Софронівні земельну ділянку
площею 0,3200 га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0123) для ведення
особистого селянського господарства в с. Хохонів, урочище Ставки.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1974

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

Розглянувши заяву гр. Костюк Галини Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2116 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Хохонів, вулиця Л.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
0,2116га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0121) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Хохонів, вулиця Л.Українки, 4.
2.Передати у власність гр. Костюк Галині Михайлівні земельну ділянку
площею 0,2116 га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0121) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Хохонів, вулиця Л.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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1975

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

Розглянувши заяву гр. Костюк Галини Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2200 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Хохонів, урочище Лісків, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2200га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0124) для ведення особистого
селянського господарства в с. Хохонів, урочище Лісків.
2.Передати у власність гр. Костюк Галині Михайлівні земельну ділянку
площею 0,2200 га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0124) для ведення
особистого селянського господарства в с. Хохонів, урочище Лісків.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1976

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

Розглянувши заяву гр. Костюк Галини Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2600 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Хохонів, урочище Жолуб, керуючись
ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч.
3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2600га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0122) для ведення особистого
селянського господарства в с. Хохонів, урочище Жолуб.
2.Передати у власність гр. Костюк Галині Михайлівні земельну ділянку
площею 0,2600 га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0122) для ведення
особистого селянського господарства в с. Хохонів, урочище Жолуб.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1977

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

Розглянувши заяву гр. Явної Галини Петрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1443 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Хохонів, вулиця Л.Українки, 57 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1443га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0117) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Хохонів, вулиця Л.Українки, 57.
2.Передати у власність гр. Явній Галині Петрівні земельну ділянку площею
0,1443 га (кадастровий номер 2621282403:02:001:0117) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Хохонів, вулиця Л.Українки, 57.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1978

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

Розглянувши заяву гр. Паньківа Євстахія Володимировича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1875 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, вулиця Зелена,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1875га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0655) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, вулиця Зелена.
2.Передати у власність гр. Паньківу Євстахію Володимировичу земельну
ділянку площею 0,1875 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0655) для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, вулиця Зелена.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1979

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

Розглянувши заяву гр. Сенич Галини Олексіївни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2098 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
0,2098га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0656) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Заднє.
2.Передати у власність гр. Сенич Галині Олексіївні земельну ділянку площею
0,2098 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0656) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1980

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

Розглянувши заяву гр. Николина Мирона Степановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2879 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2879га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0667) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок.
2.Передати у власність гр. Николину Мирону Степановичу земельну ділянку
площею 0,2879 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0667) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1981

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

Розглянувши заяву гр. Бандури Софії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2000 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2000га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0666) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок.
2.Передати у власність гр. Бандурі Софії Михайлівні земельну ділянку площею
0,2000 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0666) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1982

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

Розглянувши заяву гр. Басараба Івана Миколайовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1947 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, вулиця Зелена,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1947га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0659) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, вулиця Зелена.
2.Передати у власність гр. Басарабу Івану Миколайовичу  земельну ділянку
площею 0,1947 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0659) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, вулиця Зелена.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1983

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

Розглянувши заяву гр. Басараба Івана Миколайовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2289 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
0,2289га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0651) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Біля бригади.
2.Передати у власність гр. Басарабу Івану Миколайовичу  земельну ділянку
площею 0,2289 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0651) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1984

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

Розглянувши заяву гр. Басараба Івана Миколайовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1871 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Біля
Вельча, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1871га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0657) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Біля Вельча.
2.Передати у власність гр. Басарабу Івану Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,1871 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0657) для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Біля Вельча.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1985

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

Розглянувши заяву гр. Басараба Івана Миколайовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Кінашів, вулиця Зелена, 49 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0668) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Зелена, 49.
2.Передати у власність гр. Басарабу Івану Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0668) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кінашів, вулиця Зелена, 49.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1986

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

Розглянувши заяву гр. Лилик Миколи Миколайовича 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. 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
0,4500га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0354) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Лилик Миколі Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,4500 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0354) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1987

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 0,1500 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
0,1500га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0353) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Підгайки.
2.Передати у власність гр. Макоті Юрію Петровичу земельну ділянку площею
0,1500 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0353) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1988

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

Розглянувши заяву гр. Бандури Оксани Михайлівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3900 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
0,3900га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0349) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Бандурі Оксані Михайлівні земельну ділянку
площею 0,3900 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0349) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1989

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

Розглянувши заяву гр. Матейко Олександри Миколаївни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2800 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
0,2800га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0351) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Матейко Олександрі Миколаївні земельну ділянку
площею 0,2800 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0351) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1990

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

Розглянувши заяву гр. Афтанас Ростислави Ярославівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1303 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
0,1303га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0355) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Афтанас Ростиславі Ярославівні земельну ділянку
площею 0,1303 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0355) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1991

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

Розглянувши заяву гр. Афтанас Ростислави Ярославівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2800 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
0,2800га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0358) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, урочище Заглумова.
2.Передати у власність гр. Афтанас Ростиславі Ярославівні земельну ділянку
площею 0,2800 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0358) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1992

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 0,1018 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Жалибори, вулиця Івана Франка,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1018га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0356) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, вулиця Івана Франка.
2.Передати у власність гр. Качан Софії Дмитрівні земельну ділянку площею
0,1018 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0356) для ведення особистого
селянського господарства в с. Жалибори, вулиця Івана Франка.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1993

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

Розглянувши заяву гр. Афтанас Наталії 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, 29А керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  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 2621283001:01:001:0350) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Жалибори, вулиця Миру, 29А  .
2.Передати у власність гр. Афтанас Наталії Ярославівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:0350) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Жалибори, вулиця Миру, 29А  .
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1994

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

Розглянувши заяву гр. Стасишин Олександри Петрівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Жалибори, вулиця Миру, 17 керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  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 2621283001:01:001:2626) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Жалибори, вулиця Миру, 17.
2.Передати у власність гр. Стасишин Олександрі Петрівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621283001:01:001:2626) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Жалибори, вулиця Миру, 17.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1995

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

Розглянувши заяву гр. Перегінець Марії Богданівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0967 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
0,0967га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0644) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Вербова.
2.Передати у власність гр. Перегінець Марії Богданівні земельну ділянку
площею 0,0967 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0644) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1996

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

Розглянувши заяву гр. Перегінець Марії Богданівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1497 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
0,1497га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0645) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Загороди.
2.Передати у власність гр. Перегінець Марії Богданівні земельну ділянку
площею 0,1497 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0645) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1997

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

Розглянувши заяву гр. Перегінець Марії Богданівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3488 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
0,3488га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0642) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Осовня.
2.Передати у власність гр. Перегінець Марії Богданівні земельну ділянку
площею 0,3488 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0642) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1998

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

Розглянувши заяву гр. Вульчина Степана Степановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1857 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
0,1857га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0650) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Біля Іванця.
2.Передати у власність гр. Вульчину Степану Степановичу земельну ділянку
площею 0,1857 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0650) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1999

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

Розглянувши заяву гр. Вульчина Степана Степановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0994 га для
ведення особистого селянського господарства в 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
0,0994га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0643) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Загороди.
2.Передати у власність гр. Вульчину Степану Степановичу земельну ділянку
площею 0,0994 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0643) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2000

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

Розглянувши заяву гр. Вульчина Степана Степановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1662 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
0,1662га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0663) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Вербова.
2.Передати у власність гр. Вульчину Степану Степановичу земельну ділянку
площею 0,1662 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0663) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2001

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

Розглянувши заяву гр. Вульчина Степана Степановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0859 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
0,0859га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0647) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Вербова.
2.Передати у власність гр. Вульчину Степану Степановичу земельну ділянку
площею 0,0859 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0647) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2002

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

Розглянувши заяву гр. Вульчина Степана Степановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2302 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с.Кінашів, вулиця Недобитка, 54 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2302га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0641) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Недобитка, 54.
2.Передати у власність гр. Вульчину Степану Степановичу земельну ділянку
площею 0,2302 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0641) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кінашів, вулиця Недобитка, 54.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2003

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

Розглянувши заяву гр. Калина Петра Володимировича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1499 га для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в смт. Більшівці, вулиця 16 Липня, 26 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1499га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1352) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця, 16 Липня, 26.
2.Передати у власність гр. Калину Петру Володимировичу земельну ділянку
площею 0,1499 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1352) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в смт. Більшівці, вулиця, 16 Липня, 26.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2004

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

Розглянувши заяву гр. Слюсара Петра Васильовича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4200 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
0,4200га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0115) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Слюсару Петру Васильовичу земельну ділянку
площею 0,4200 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0115) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2005

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

Розглянувши заяву гр. Андреїв Ярослави Богданівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3004 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
0,3004га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0119) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Андреїв Ярославі Богданівні земельну ділянку
площею 0,3004 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0119) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2006

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

Розглянувши заяву гр. Валаги Михайла Васильовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2499 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
0,2499га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0110) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Валазі Михайлу Васильовичу земельну ділянку
площею 0,2499 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0110) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2007

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

Розглянувши заяву гр. Валаги Михайла Васильовича 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.Старі Скоморохи, урочище
Коло шлюзи, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2300га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0122) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло шлюзи.
2.Передати у власність гр. Валазі Михайлу Васильовичу земельну ділянку
площею 0,2300 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0122) для ведення
особистого селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло
шлюзи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2008

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

Розглянувши заяву гр. Возняка Ігоря Миколайовича 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.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
0,3301га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0113) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Возняку Ігорю Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,3301 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0113) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2009

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

Розглянувши заяву гр. Януш Марії Григорівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3600 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Коло
шлюзи, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна
рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3600га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0123) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло шлюзи.
2.Передати у власність гр. Януш Марії Григорівні земельну ділянку площею
0,3600 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0123) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло шлюзи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2010

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

Розглянувши заяву гр. Сливки Івана Васильовича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3001 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
0,3001га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0121) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло хреста.
2.Передати у власність гр. Сливці Івану Васильовичу земельну ділянку площею
0,3001 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0121) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2011

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

Розглянувши заяву гр. Януш Олександри Миколаївни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1099 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
0,1099га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0118) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло хреста.
2.Передати у власність гр. Януш Олександрі Миколаївні земельну ділянку
площею 0,1099 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0118) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2012

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

Розглянувши заяву гр. Януш Василя Миколайовича 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 2621285803:02:001:0117) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло хреста.
2.Передати у власність гр. Януш Василю Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0117) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2013

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

Розглянувши заяву гр. Данкевич Павліни Григорівни 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 2621285803:02:001:0114) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло хреста.
2.Передати у власність гр. Данкевич Павліні Григорівні земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0114) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2014

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

Розглянувши заяву гр. Возняк Ольги Дмитрівни 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 2621285803:02:001:0111) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло хреста.
2.Передати у власність гр. Возняк Ользі Дмитрівні земельну ділянку площею
0,2000 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0111) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2015

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

Розглянувши заяву гр. Януш Марії Григорівни 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.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
0,1100га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0112) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло хреста.
2.Передати у власність гр. Януш Марії Григорівні земельну ділянку площею
0,1100 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0112) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2016

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

Розглянувши заяву гр. Гаврилович Марії Кирилівни 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.Слобідка Більшівцівська,
урочище За колією, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
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 2621255301:03:001:0298) для ведення особистого
селянського господарства в с. Слобідка Більшівцівська, урочище За колією.
2.Передати у власність гр. Гаврилович Марії Кирилівні земельну ділянку
площею 0,1500 га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0298) для ведення
особистого селянського господарства в с. Слобідка Більшівцівська, урочище За
колією.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2017

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

Розглянувши заяву гр. Гаврилович Марії Кирилівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1032 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Слобідка Більшівцівська,
урочище Біля качатника, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1032га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0295) для ведення особистого
селянського господарства в с. Слобідка Більшівцівська, урочище Біля
качатника.
2.Передати у власність гр. Гаврилович Марії Кирилівні земельну ділянку
площею 0,1032 га (кадастровий номер2621255301:03:001:0295) для ведення
особистого селянського господарства в с. Слобідка Більшівцівська, урочище
Біля качатника.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2018

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

Розглянувши заяву гр. Гаврилович Марії Кирилівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0886 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Слобідка Більшівцівська,
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
0,0886га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0296) для ведення особистого
селянського господарства в с. Слобідка Більшівцівська, вулиця Лесі Українки.
2.Передати у власність гр. Гаврилович Марії Кирилівні земельну ділянку
площею 0,0886 га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0296) для ведення
особистого селянського господарства в с. Слобідка Більшівцівська, 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2019

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

Розглянувши заяву гр. Гаврилович Марії Кирилівни 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.Слобідка Більшівцівська,
урочище За колією, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу
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 2621255301:03:001:0297) для ведення особистого
селянського господарства в с. Слобідка Більшівцівська, урочище За колією.
2.Передати у власність гр. Гаврилович Марії Кирилівні земельну ділянку
площею 0,1500 га (кадастровий номер 2621255301:03:001:0297) для ведення
особистого селянського господарства в с. Слобідка Більшівцівська, урочище За
колією.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2020

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

Розглянувши заяву гр. Віцько Марії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1500 га для ведення
особистого селянського господарства в 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
0,1500га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1385) для ведення особистого
селянського господарства в смт.Більшівці, вулиця Довбуша.
2.Передати у власність гр. Віцько Марії Михайлівні земельну ділянку площею
0,1500 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1385) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2021

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

Розглянувши заяву гр. Віцько Марії Михайлівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1500га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт.
Більшівці, вулиця Довбуша, 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
0,1500га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1364) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Довбуша, 65.
2.Передати у власність гр. Віцько Марії Михайлівні земельну ділянку площею
0,1500 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1364) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
смт.Більшівці, вулиця Довбуша, 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2022

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

Розглянувши заяву гр. Сидорко Ігоря Богдановича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,4000 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Яблунів, урочище 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
0,4000га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0290) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Горбочок.
2.Передати у власність гр. Сидорко Ігорю Богдановичу земельну ділянку
площею 0,4000 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0290) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2023

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

Розглянувши заяву гр. Антошківа 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. Антошківу Михайлу Степановичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2024

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

Розглянувши заяву гр. Антошківа 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. Антошківу 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2025

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

Розглянувши заяву гр. Антошківа 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. Антошківу 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2026

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

Розглянувши заяву гр. Антошківа 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. Антошківу 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2027

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

Розглянувши заяву гр. Якубовської Софії Михайлівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2833 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
0,2833га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0670) для ведення особистого
селянського господарства в с. Кінашів, урочище Ксьондзове.
2.Передати у власність гр. Якубовській Софії Михайлівні земельну ділянку
площею 0, 2833 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0670) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня  2022 року смт. Більшівці
№ 2028

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

Розглянувши заяву гр. Бойко Софії Дмитрівни 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 І.Франка, 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 2621285601:01:001:0292) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Нараївка, вулиця І.Франка, 4  .
2.Передати у власність гр. Бойко Софії Дмитрівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0292) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Нараївка, вулиця І.Франка, 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня  2022 року смт. Більшівці
№ 2029

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

Розглянувши заяву гр. Небор Іванни Карлівни 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, 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 2621285601:01:001:0298) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Нараївка, вулиця Зелена, 4.
2.Передати у власність гр. Небор Іванні Карлівні земельну ділянку площею
0,2500 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0298) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
с.Нараївка, вулиця Зелена, 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2030

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

Розглянувши заяву гр. Кухарської Наталії Романівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3020 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
0,3020га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0296) для ведення особистого
селянського господарства в с. Нараївка, урочище Клибаня.
2.Передати у власність гр. Кухарській Наталії Романівні земельну ділянку
площею 0,3020 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0296) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2031

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

Розглянувши заяву гр. Кухарської Наталії Романівни 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 Біля липи,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2000га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0291) для ведення особистого
селянського господарства в с. Нараївка, урочище Біля липи.
2.Передати у власність гр. Кухарській Наталії Романівні земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0291) для ведення
особистого селянського господарства в с. Нараївка, урочище Біля липи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2032

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

Розглянувши заяву гр. Кухарської Наталії Романівни 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 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
0,1200га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0294) для ведення особистого
селянського господарства в с. Нараївка, урочище Клибаня.
2.Передати у власність гр. Кухарській Наталії Романівні земельну ділянку
площею 0,1200 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0294) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2033

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

Розглянувши заяву гр. Кухарської Наталії Романівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1090 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Нараївка, вулиця І.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
0,1090га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0293) для ведення особистого
селянського господарства в с. Нараївка, вулиця І.Франка.
2.Передати у власність гр. Кухарській Наталії Романівні земельну ділянку
площею 0,1090 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0293) для ведення
особистого селянського господарства в с. Нараївка, вулиця І.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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2034

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

Розглянувши заяву гр. Кухарської Наталії Романівни 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 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
0,1029га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0297) для ведення особистого
селянського господарства в с. Нараївка, урочище Березник.
2.Передати у власність гр. Кухарській Наталії Романівні земельну ділянку
площею 0, 1029 га (кадастровий номер 2621285601:01:001:0297) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня  2022 року смт. Більшівці
№ 2035

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

Розглянувши заяву гр. Чорної Марії Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Стрілецька, 6А керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1000га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1378) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
смт.Більшівці, вулиця Стрілецька, 6А.
2.Передати у власність гр. Чорній Марії Іванівні земельну ділянку площею
0,1000 га (кадастровий номер 2621255300:01:001:1378) для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в
смт.Більшівці, вулиця Стрілецька, 6А.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2036

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

Розглянувши заяву гр. Кружинського Євгенія Миколайовича 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.Дитятин, 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
0,1550га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0204) для ведення особистого
селянського господарства в с. Нараївка, с.Дитятин, вулиця Шевченка.
2.Передати у власність гр. Кружинському Євгенію Миколайовичу земельну
ділянку площею 0,1550 га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0204) для
ведення особистого селянського господарства в с.Дитятин, 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня  2022 року смт. Більшівці
№ 2037

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

Розглянувши заяву гр. Кружинської Марії Іванівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Дитятин, вулиця Шевченка, 26 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  України, селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,2500га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0201) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Дитятин, вулиця Шевченка, 26.
2.Передати у власність гр. Кружинській Марії Іванівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0201) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Дитятин, вулиця Шевченка, 26.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2038

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

Розглянувши заяву гр. Круцик Стефанії Миколаївни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1337 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Яблунів, вулиця Шкільна,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України, селищна  рада
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,1337га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0279) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, вулиця Шкільна.
2.Передати у власність гр. Круцик Стефанії Миколаївні земельну ділянку
площею 0,1337 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0279) для ведення
особистого селянського господарства в с. Яблунів, вулиця Шкільна.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня  2022 року смт. Більшівці
№ 2039

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

Розглянувши заяву гр. Круцик Стефанії Миколаївни 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 Шкільна, 3а керуючись ст. 26, 34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121
Земельного  кодексу  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 2621287601:01:001:0287) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Яблунів, вулиця Шкільна, 3а.
2.Передати у власність гр. Круцик Стефанії Миколаївні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0287) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Яблунів, вулиця Шкільна, 3а.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2040

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

Розглянувши заяву гр. Круцик Стефанії Миколаївни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1426 га для
ведення особистого селянського господарства в с.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
0,1426га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0272) для ведення особистого
селянського господарства в с.Яблунів, урочище Завулиці.
2.Передати у власність гр. Круцик Стефанії Миколаївні земельну ділянку
площею 0,1426 га (кадастровий номер 2621287601:01:001:0272) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2041

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 0,6200 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Запомєрки, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,6200га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0132) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Запомєрки.
2.Передати у власність гр. Горечуку Ярославу Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,6200 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0132) для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Запомєрки.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2042

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

Розглянувши заяву гр. Копинець Василя 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.Старі Скоморохи, урочище
Запомєрки, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  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 2621285803:02:001:0128) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Запомєрки.
2.Передати у власність гр. Копинець Василю Петровичу земельну ділянку
площею 0,5000 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0128) для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Запомєрки.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2043

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

Розглянувши заяву гр. Копинець Василя Петровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 1,0000 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Запомєрки, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
1,0000га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0130) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Запомєрки.
2.Передати у власність гр. Копинець Василю Петровичу земельну ділянку
площею 1,0000 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0130) для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Запомєрки.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2044

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

Розглянувши заяву гр. Копинець Марії Юліанівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,9200 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Запомєрки, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,9200га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0138) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Запомєрки.
2.Передати у власність гр. Копинець Марії Юліанівні земельну ділянку площею
0,9200 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0138) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Запомєрки.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2045

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 0,3600 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
0,3600га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0126) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло хреста.
2.Передати у власність гр. Грушецькій Степанії Олексіївні земельну ділянку
площею 0,3600 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0126) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2046

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

Розглянувши заяву гр. Ходак Ярослави Григорівни 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. Старі Скоморохи, урочище
Запомєрки, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  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 2621285803:02:001:0133) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Запомєрки.
2.Передати у власність гр. Ходак Ярославі Григорівні земельну ділянку площею
0,4000 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0133) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Запомєрки.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2047

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

Розглянувши заяву гр. Мельничук Галини Григорівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3800 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище
Запомєрки, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,3800га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0135) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Запомєрки.
2.Передати у власність гр. Мельничук Галині Григорівні земельну ділянку
площею 0,3800 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0135) для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Запомєрки.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2048

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

Розглянувши заяву гр. Сухаребського Григорія Івановича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,6000 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище
Запомєрки, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,6000га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0129) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Запомєрки.
2.Передати у власність гр. Сухаребському Григорію Івановичу земельну
ділянку площею 0,6000 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0129) для
ведення особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Запомєрки.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2049

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

Розглянувши заяву гр. Копинець Марії Юліанівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,7000 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище
Запомєрки, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,7000га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0141) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Запомєрки.
2.Передати у власність гр. Копинець Марії Юліанівні земельну ділянку площею
0,7000 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0141) для ведення особистого
селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище Запомєрки.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2050

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 0,4200 га для
ведення особистого селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище
Запомєрки, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  України,
селищна  рада  вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею
0,4200га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0143) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Запомєрки.
2.Передати у власність гр. Скульській Світлані Ярославівні земельну ділянку
площею 0,4200 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0143) для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Запомєрки.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2051

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

Розглянувши заяву гр. Мельничук Галини Григорівни 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. Старі Скоморохи, урочище
Запомєрки, керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  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 2621285803:02:001:0142) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Запомєрки.
2.Передати у власність гр. Мельничук Галині Григорівні земельну ділянку
площею 0,3200 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0142) для ведення
особистого селянського господарства в с.Старі Скоморохи, урочище
Запомєрки.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2052

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

Розглянувши заяву гр. Сливки Івана Васильовича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2203 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
0,2203га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0127) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Сливці Івану Васильовича земельну ділянку площею
0,2203 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0127) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2053

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

Розглянувши заяву гр. Штогрин Ігоря Володимировича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1808 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
0,1808га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0125) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Квартири.
2.Передати у власність гр. Штогрину Ігорю Володимировичу земельну ділянку
площею 0,1808 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0125) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2054

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 0,4800 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
0,4800га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0131) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло хреста.
2.Передати у власність гр. Симаку Михайлу Васильовичу земельну ділянку
площею 0,4800 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0131) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2055

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

Розглянувши заяву гр. Сегіновича Ігоря Ігоровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0500 га для ведення
особистого селянського господарства в с. 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
0,0500га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0124) для ведення особистого
селянського господарства в с. Старі Скоморохи, урочище Коло хреста.
2.Передати у власність гр. Сегіновичу Ігорю Ігоровичу земельну ділянку
площею 0,0500 га (кадастровий номер 2621285803:02:001:0124) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2056

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

Розглянувши заяву гр. Басараба Івана Миколайовича про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2878 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
0,2878га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0669) для ведення особистого
селянського господарства в с.Кінашів, урочище Ксьондзове.
2.Передати у власність гр. Басарабу Івану Миколайовичу земельну ділянку
площею 0,2878 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0669) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2057

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

Розглянувши заяву гр. Басараба Миколи Івановича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Зелена, 45 керуючись ст. 26, 34  Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного
кодексу  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 2621283701:01:001:0662) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Кінашів, вулиця Зелена, 45.
2.Передати у власність гр. Басарабу Миколі Івановичу земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621283701:01:001:0662) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с. Кінашів, вулиця Зелена, 45.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2058

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

Розглянувши заяву гр. Бандури Катерини Єстахівни 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, 99 керуючись ст. 26, 34  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118,
121 Земельного  кодексу  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 2621285901:01:001:0240) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с.Поділля, вулиця Лесі Українки, 99.
2.Передати у власність гр. Бандурі Катерині Єстахівні земельну ділянку
площею 0,2500 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0240) для
будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  в с.Поділля, вулиця Лесі Українки, 99.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2059

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

Розглянувши заяву гр. Бандури Катерини Єстахівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1030 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
0,1030га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0242) для ведення особистого
селянського господарства в с.Поділля, вулиця Лесі Українки.
2.Передати у власність гр. Бандурі Катерині Єстахівні земельну ділянку
площею 0,1030 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0242) 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

XII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2060

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

Розглянувши заяву гр. Бандури Катерини Єстахівни про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на з емельну ділянку площею 0,2000 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Поділля, урочище Довга,
керуючись ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 22 ч. 3, 18, 116, 118, 121 Земельного  кодексу  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 2621285901:01:001:0247) для ведення особистого
селянського господарства в с.Поділля, урочище Довга.
2.Передати у власність гр. Бандурі Катерині Єстахівні земельну ділянку
площею 0,2000 га (кадастровий номер 2621285901:01:001:0247) для ведення
особистого селянського господарства в с.Поділля, урочище Довга.
3. Контроль за виконанням 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

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2061

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

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

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту
с.Кукільники, урочище Догі гони, площею 2,0329 га.
2.Передати у спільну сумісну власність земельну ділянку, пай (кадастровий
номер 2621285100:02:001:0409) загальною площею 2,0329 га гр. Вітовській
Мирославі Миколаївні.
3.Громадянці Вітовській Мирославі Миколаївні для оформлення права
власності звернутися в сектор державної реєстрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2062

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. Макара Петра Федоровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту с. Нараївка,
керуючись ст.185 ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних
часток (паїв)», селищна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Нараївка,
площею 0,1418  га, урочище За гай.
2.Передати у спільну сумісну власність земельну ділянку, пай (кадастровий
номер 2621285600:02:001:0882) загальною площею 0,1418 га, урочище За гай,
гр. Макару Петру Федоровичу.
3.Громадянину Макару Петру Федоровичу 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

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2063

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. Макара Петра Федоровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту с. Нараївка,
керуючись ст.185 ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних
часток (паїв)», селищна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Нараївка,
площею 0,2288  га, урочище Клибаня.
2.Передати у спільну сумісну власність земельну ділянку, пай (кадастровий
номер 2621285600:02:001:0881) загальною площею 0,2288 га, урочище
Клибаня, гр. Макару Петру Федоровичу.
3.Громадянину Макару Петру Федоровичу 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

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2064

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. Макара Петра Федоровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) розташованої за межами населеного пункту с. Нараївка,
керуючись ст.185 ЗКУ, законами України «Про землеустрій»  і  «Про порядок
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних
часток (паїв)», селищна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Нараївка,
площею 1,3275  га, урочище Клибаня.
2.Передати у спільну сумісну власність земельну ділянку, пай (кадастровий
номер 2621285600:02:001:0884) загальною площею 1,3275 га, урочище
Клибаня, гр. Макару Петру Федоровичу.
3.Громадянину Макару Петру Федоровичу 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

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2065

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. Кучмій Ігоря Григоровича та Кучмій Оксани Йосипівни
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами
населеного пункту с. Нараївка, керуючись ст.185 ЗКУ, законами України «Про
землеустрій»  і «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних
ділянок  власникам земельних часток (паїв)», селищна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Нараївка,
площею 0,5984  га, урочище Панське.
2.Передати у спільну сумісну власність земельну ділянку, пай (кадастровий
номер 2621285600:02:001:0879) загальною площею 0,5984 га, урочище Панське,
гр. Кучмій Ігорю Григоровичу та Кучмій Оксані Йосипівні.
3.Громадянам Кучмій Ігорю Григоровичу та Кучмій Оксані Йосипівні 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

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2066

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. Кучмій Ігоря Григоровича та Кучмій Оксани Йосипівни
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами
населеного пункту с. Нараївка, керуючись ст.185 ЗКУ, законами України «Про
землеустрій»  і  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних
ділянок  власникам земельних часток (паїв)», селищна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Нараївка,
площею 0,1419  га, урочище За гай.
2.Передати у спільну сумісну власність земельну ділянку, пай (кадастровий
номер 2621285600:02:001:0883) загальною площею 0,1419 га, урочище За гай,
гр. Кучмій Ігорю Григоровичу та Кучмій Оксані Йосипівні.
3.Громадянам Кучмій Ігорю Григоровичу та Кучмій Оксані Йосипівні 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

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2067

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. Кучмій Ігоря Григоровича та Кучмій Оксани Йосипівни
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за межами
населеного пункту с. Нараївка, керуючись ст.185 ЗКУ, законами України «Про
землеустрій»  і «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних
ділянок  власникам земельних часток (паїв)», селищна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Нараївка,
площею 0,2213 га, урочище Клибаня.
2.Передати у спільну сумісну власність земельну ділянку, пай (кадастровий
номер 2621285600:02:001:0885) загальною площею 0,2213 га, урочище За гай,
гр. Кучмій Ігорю Григоровичу та Кучмій Оксані Йосипівні.
3.Громадянам Кучмій Ігорю Григоровичу та Кучмій Оксані Йосипівні 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

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2068

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

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

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту
смт.Більшівці,  площею 0,2325га, урочище Транти.
2.Передати у спільну сумісну власність земельну ділянку, пай (кадастровий
номер 2621255300:05:001:0042) загальною площею 0,2325га., урочище Транти,
гр. Нечесній Оксані Петрівні.
3.Громадянці Нечесній Оксані Петрівні 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

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2069

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

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

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту
смт.Більшівці,  площею 0,8373га, урочище Біля тракторної  бригади.

2.Передати у спільну сумісну власність земельну ділянку, пай (кадастровий
номер 2621255300:07:001:0005) загальною площею 0,8373, урочище Біля
тракторної  бригади, гр. Нечесній Оксані Петрівні.
3.Громадянці Нечесній Оксані Петрівні 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

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2070

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

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

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту
смт.Більшівці,  площею 0,4084 га, урочище Біля Мартина.
2.Передати у спільну сумісну власність земельну ділянку, пай (кадастровий
номер 2621255300:04:001:0018) загальною площею 0,4084 гр., урочище Біля
Мартина, Нечесній Оксані Петрівні.
3.Громадянці Нечесній Оксані Петрівні 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

XІІ сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 2071

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 1,2028  га.
2.Передати у спільну сумісну власність земельну ділянку, пай (кадастровий
номер 2621285800:06:001:0554) загальною площею 1,2028 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
ХII сесія VIІI скликання

РІШЕННЯ

від 25 грудня 2021року смт.Більшівці
№ 2072

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

Розглянувши заяву гр. Кружинської Марії Іванівни про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 0,6500 га в с.Дитятин , урочище
Загороди, 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 0,6500 га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0205) для
ведення особистого селянського господарства гр. Кружинській Марії Іванівні в
с. Дитятин, урочище Загороди.
2. Передати у власність гр. Кружинській Марії Іванівні земельну ділянку
площею 0,6500 га (кадастровий номер 2621282401:01:001:0205) для ведення
особистого селянського господарства с. Дитятин, урочище Загороди.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2073

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

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Фреїка Володимира
Васильовича жителя ***, про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1800га
для ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, 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. Фреїку Володимиру Васильовичу складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1800
га для ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище
Загороди.
2. Громадянину Фреїку Володимиру Васильовичу 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

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2074

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Фреїк  Людмилі Омелянівні

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Фреїк  Людмили
Омелянівни, жительки ***, про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1900га
для ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, 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. Фреїк  Людмилі Омелянівні складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1900 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Загороди.
2. Громадянці Фреїк  Людмилі Омелянівні 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

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2075

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

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Миндюк Галини
Богданівни жительки ***, про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3800га
для ведення особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище
Заглумова, 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. Миндюк Галині Богданівні складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3800 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Заглумова.
2. Громадянці Миндюк Галині Богданівні подати проект відведення земельної
ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                               Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2076

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

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Дмитрук Павла
Петровича жителя***, про надання дозволу на складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3400га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище  Корчунок,
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. Дмитрук Павлу Петровичу складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3400 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Корчунок.
2. Громадянину Дмитрук Павлу Петровичу подати проект відведення земельної
ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                               Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2077

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

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Бульби Соломії
Василівни жителя***, про надання дозволу на складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1100га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище  Вербова,
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. Бульбі Соломії Василівні складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1100 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Вербова.
2. Громадянці Бульбі Соломії Василівні подати проект відведення земельної
ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2078

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

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Бандури Оксани
Романівни жителя***, про надання дозволу на складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище  Вербова,
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. Бандурі Оксані Романівні складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Кінашів, урочище Вербова.
2. Громадянці Бандурі Оксані Романівні 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

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2079

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

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Гладкої Ганни
Михайлівни жителя ***, про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4900га
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. Гладкій Ганні Михайлівні складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4900 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Хохонів, урочище Вигін.
2. Громадянці Гладкій Ганні Михайлівні подати проект відведення земельної
ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                               Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2080

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

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Довжинської Галини
Михайлівни  жителя ***, про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4000га
для ведення особистого селянського господарства в с. Дитятин, урочище
Корчі, 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. Довжинській Галині Михайлівні складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4000
га для ведення особистого селянського господарства в с. Дитятин, урочище
Корчі.
2. Громадянці Довжинській Галині Михайлівні подати проект відведення
земельної ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом
порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2081

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

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Довжинського
Андрія Михайловича жителя ***, про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000га
для ведення особистого селянського господарства в с. Дитятин, урочище
Лисий горб, 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. Довжинському Андрію Михайловичу складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000
га для ведення особистого селянського господарства в с. Дитятин, урочище
Лисий горб.
2. Громадянину Довжинському Андрію Михайловичу подати проект відведення
земельної ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом
порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2082

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

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Костюк Миколи
Євгеновича жителя ***, про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3000га
для ведення особистого селянського господарства в с. Хохонів, вулиця Л.
Українки, 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. Костюк Миколі Євгеновичу складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3000 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Хохонів, вулиця Л. Українки.
2. Громадянину Костюк Миколі Євгеновичу 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

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2083

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

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Лапчинської Зоряни
Михайлівни  жителя ***, про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2600га
для ведення особистого селянського господарства в с. Дитятин, урочище
Лисий горб, 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. Лапчинській Зоряні Михайлівні складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2600
га для ведення особистого селянського господарства в с. Дитятин, урочище
Лисий горб.
2. Громадянці Лапчинській Зоряні Михайлівні подати проект відведення
земельної ділянки на розгляд та затвердження в установленому законом
порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                               Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2084

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства
гр. Грудзевич Олександрі Радіславівні

Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Грудзевич
Олександри Радіславівни жителя ***, про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,3400га 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. Грудзевич Олександрі Радіславівні складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3400
га для ведення особистого селянського господарства в с. Дитятин, урочище
Загороди.
2.Громадянці Грудзевич Олександрі Радіславівні 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

XII сесія VIІI скликання

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2085

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с. Яблунів, гр. Манюх Галини Іванівни про
вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:

1. Вилучити земельну ділянку гр. Манюх Галини Іванівни, площею 0,2000га
для ведення особистого селянського господарства  в с. Яблунів,   урочищі
Медуські.
2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу селищної ради.
3.Діловоду (Кучмі  Н.Й.) внести зміни в земельну шнурову книгу.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VIІI скликання

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2086

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву жителя  с. Слобідка-Більшівцівська, гр. Броновського
Василя Івановича про вилучення земельної ділянки, селищна рада вирішила:

1. Вилучити земельну ділянку гр. Броновського Василя Івановича, площею
0,4800 га 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 по господарську книгу.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ


