
Додаток до  
розпорядження    
від 23.03.2021 р. №57 

 

 

Порядок денний 

сьомої  позачергової сесії  Нижньовербізької   сільської  ради 

( 25 березня 2021 року) 
 

I. Про затвердження протоколів про результати електронних аукціонів. 

II. Земельні питання: 
1. Про надання дозволу на розробку проекту детального планування території в с. 

Спас. 
2. Про включення земельної ділянки в перелік об'єктів,  які підлягають продажу. 

3. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),гр.Андрійчук М. 
В.              

4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. 
Андрусяка М. М.   

5. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  території в 
с. Верхній Вербіж,  вул. Франка. 

6. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо відновлення 
(встановлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бежук Є.Й. 

7. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бежуку М. В. 

8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Бейсюк Г. М. 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. 
Боднарчук А. В. 

10. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Боївка Н. О. 
11. Про припинення права користування земельною ділянкою 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. 
Васильковського В.М. 

13. Про припинення права користування   земельною ділянкою  гр. Виклюка М. І. 
14. Про зміну цільового призначення земельної ділянки гр. Вишиванюк М. Ю. 
15. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 12.03.2021 р.    
16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), спільно-сумісної гр. 
Воронюка М. Д. та гр. Гриньків О. Д. 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Гаврилюку М.Ф.   

18.  Про надання земельної ділянки  у приватну власність Гаврилюк Ю. Л. 
19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. 

Горбулевича В. Я.   
20. Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної   ділянки внатурі (на місцевості) гр. 
Гриньків О.Д. 

21. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  гр. Грицюк Г.М. 



22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.  
Гуцуляка Ю. Ю.        

23. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  гр. Гушул М. В. 

24. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  гр. Дмитерко В. Д. 

25. Про затвердження акту виносу меж земельних ділянок від 23.12.2020 р.  
26. Про затвердження технічної  документації із землеустрою  щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності в с. Нижній вербіж 

27. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  гр. Заячука І. М. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  
земельної ділянки  гр.  Кавацюк С. М. 

29. Про надання земельної ділянки у власність  гр. Калинич П.М. 
30. Про надання земельної ділянки у власність  гр. Калинич П.М. 
31. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Карпенюк Л.М. 
32. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Ковцуняк Д. Ф. 
33. Про передачу земельної  ділянки в оренду 

34. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Котюк М. В. 
35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. 

Кравчука Ю. М. 
36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кузьменчук Г. В. 
37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Куриляку Р.М. 
38. Про надання земельної ділянки у власність гр. Курліковському І.В. 
39. Про надання земельної ділянки у власність гр. Курліковському І.В. 
40. Про надання земельних ділянок у власність гр. Курліщуку М. Я. 
41. Про надання земельної ділянки у власність  гр. Курліщуку М. Я. 
42. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Курліщук М. Я. 
43. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Кучирин О. Д. 

та гр. Шовкового Ф. І. 
44. Про припинення права користування   земельною ділянкою  гр. Кушмелюк М. М. 
45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Лесюк М.В. 
46. Про включення земельної ділянки в перелік об'єктів,  які підлягають продажу 

47. Про включення земельної ділянки в перелік об'єктів які підлягають продажу 

48. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  гр. Луцака Ю. М. 

49. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  гр. Луцака Ю. М. 

50. Про затвердження проекту  детального планування території в с. Великий Ключів  
по вул. Гагаріна 

51. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  гр. Маковійчук М. М. 

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  
земельної ділянки  гр.  Марук М. Р. 



53. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  території в 
с. Нижній Вербіж,  вул. І. Франка 

54. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  
земельної ділянки  гр.  Марущака Д. В. 

55. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Миронюк М. Л. 

56. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Миронюк М. Ю. 

57. Про затвердження проекту  детального планування території в с. Великий Ключів  
по вул. Відродження 

58. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  гр. Миронюка О.О. 

59. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  території в 
с. Верхній Вербіж,  в урочищі «Полик» 

60. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Нагірняка М. М.   

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. 
Назарука М. М.              

62. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Обушак Н. Л.   

63. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  гр. Обушак Н. Л. 

64. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  території в 
с. Мишин по вул. Січових Стрільців 

65. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  гр. Озарук І. С. 

66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. 
Остапчук М. М.   

67. Про посилення охорони ранньоквітучих об’єктів  рослинного світу 

68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.  
Павлюк Л. Ф           

69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.  
Панас М. В.        

70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Панас М. В 

71. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Панкевич М. 
Д.               

72. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Панкевича М. Д.   

73. Про надання земельної ділянки  у приватну власність Перлюк Н. В. 
74. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Пігуляк М. М. 
75. Про надання земельної ділянки у власність  гр. Пігуляк М. М. 
76. Про надання земельної ділянки у власність  гр. Пігуляк М. М. 
77. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Піхлик М. Й. 
78. Про затвердження технічної документації  з нормативної грошової оцінки земельної  

ділянки 

79. Про затвердження технічної документації  з нормативної грошової оцінки земельної  
ділянки 



80. Про  внесення змін до рішення  сорок четвертьої сесії сьомого демократичного 
скликання  від 24.06.2020 р. № 1727 

81. Про  надання дозволу на виготовлення технічної документації по інвентаризації 
земельної  ділянки   комунальної   власності  в с. Верхній Вербіж  

82. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  гр. Савчин М.В. 

83. Про затвердження проекту  детального планування території в с. Великий Ключів по 
вул. Гагаріна 

84. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

85. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення)   меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Сорич Г. М. 

86. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  територіїв 
с. Великий Ключів по вул. Прикарпатська 

87. Про затвердження проекту землеустроющодо відведення земельної ділянки гр.  
Тафійчука С. П.        

88. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Тафійчука Т. М.  

89. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  гр. Теслевича А. С. 

90. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  гр. Теслевич О. П. 

91. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Тимофіїв М.В.  

92. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Тимошишин Є. М. 
93. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Тимошишин Є. М. 
94. Про затвердження схеми розподілу  землі в с. Н.Вербіж по вул. Зелена                                      

Долина,   між гр. Тимуляк Л. Івасюка Р.М.  та Івасюк Н.Я. 
95. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Тихонюк Н. І.  
96. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Тихонюк Н. І. 
97. Про припинення права користування земельною ділянкою 

98. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  гр. Токарчук М. В. 

99. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  гр. Токарчук М. В. 

100. Про надання земельної ділянки  у приватну власність гр. Угринчук Н. І. 
101. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Ужитчака Д. М.  
102.  Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  

території в с. Великий Ключів, вул. І. Мазепи. 
103. Про надання дозволу  на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки  для сінокосіння та випасання худоби в с. Мишин в ур. «Поліна» 

104. Про затвердження проекту  детального планування території в Спас 

105. Про розірвання договору оренди земельної ділянки з гр. Чукур М.М. 
106. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Чупрей Т. М. 
107. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Шевчука М. П. 



108. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Шевчука М. П.  

109. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), спільно-сумісної гр. 
Шургалюк І. П.  та гр. Шургалюк У. І. 

110. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Юрійчука В. Ю. 
111. Про припинення права користування   земельною ділянкою  гр. Юрійчука Ю. С. 
112. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  

території в с. Нижній Вербіж,  вул. Українська. 
113. Про надання земельної ділянки у власність гр. Явдошняку Н.М. 
114. Про звернення депутатів Нижньовербізької сільської ради до Верховної Ради 

України . 
 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                               Марущак Анастасія  
 

 


