
                                                                  Додаток до  
                                                                розпорядження    

                                                                      від 13.10.2020 р. №172 

Порядок денний   
сорок сьомої сесії  Нижньовербізької   сільської  ради  

( 23  жовтня  2020 року) 
І.  Про внесення змін до сільського бюджету об’єднаної  територіальної громади 
на 2020 рік  

ІІ. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 24.06.2020 року 

№ 1694-XLIV/2020 «Про затвердження  контингенту та погодження помісячного  
розміру батьківської плати на 2020-2021 навчальний рік у Нижньовербізькій 

дитячій школі мистецтв» 

ІІІ. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад 

ІV.Земельні питання  

1. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  для передачі її в оренду гр. Семеняка В. Е. 

2. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. 
Максим'юк М. М. 

3.  Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Атаманюк Г. Д. 

4. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчують право власності на землю гр. Куник П. Ю.               

5. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчують право власності на землю гр. Стефанціва С. М.                

6. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Мартищук О. М. 

7. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Ужитчака Д. М. 

8. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Волощука М. В. 

9. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Ужитчака Н. Р. 

10. Про  розгляд заяви гр. Фіцич О. М. 
11. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  гр. Максим'юка В. М. 
12.  Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчують право власності на землю гр. Губиляк В. І.   

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Губиляка В. І.               

14.   Про  розгляд заяви   гр. Ясінського В.В. 
15.   Про  надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  гр. Павлюк Л. Ф.  



16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної   
ділянки  гр. Кушляка М. В.               

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр. Кушмелюка М. В.       

18. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Ковцуняк 
В. І. 

19. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Біланюк Н. М. 

20.  Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Гроссу 
О. І. 

21. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Самокіщук Г. В. 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчують право власності на землю гр. Самокіщук Г. В.               

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр. Ткачук А. Д.  

24. Про надання в оренду невитребуваних земельних часток  (паїв) фізичній  
особі-підприємцю Попадюку Д.В. 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо  
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчують право власності на землю гр. Шеремета Ю. П.               

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо  

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчують право власності на землю гр. Ужитчака Д. М. 

27.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр. Миронюка О. О.                             

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності в с. Нижній Вербіж 

29. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  

території в с. Верхній Вербіж,  в урочищі «Лан» (по звер. Грицюк С.П) 

30. Про  надання дозволу на виготовлення технічної документації по 
інвентаризації земельної  ділянки  Народного дому с. Нижній Вербіж, 
вул. Шевченка, 21 А  

31. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  

території в с. Верхній Вербіж,  в урочищі «Лан» (по звер. Микитюк В.В) 

32. Про затвердження акту комісії   Нижньовербізької сільської ради від 
22.09.2020 р. по зверненню гр. Жмундул Г.Д. та Микитюка В.Ю. 

33. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 
22.09.2020 р. по зверненню гр.Нагорняк М.В. та Ужитчак Г.В. 

34. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської  ради  від 
22.09.2020 р. по  зверненню гр. Андрійчук М.М. 

35. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 
22.09.2020 р. по  зверненню гр. Стефурака В.І. 



36. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 
08.10.2020 р. по зверненню гр. Дренкалюк Л.Ю. 

37. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 
08.10.2020 р. по зверненню гр. Тафійчука Т. М. 

38. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 
08.10.2020 р. по  зверненню гр. Бабинського Б.О. 

39. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської  ради  від 
08.10.2020 р. по зверненню гр. Федорів Г.Б. 

40. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Панас М.В. 

41.  Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Панас М.В. 

 

 

Заступник  сільського  голови                                  Ольга Олексюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
 

1. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  
земельної ділянки  комунальної власності (пл. 7,6260 га) 
2. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  
земельної ділянки  комунальної власності (пл. 10,4965 га) 
3.  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  
земельної ділянки  комунальної власності (пл. 2,8660 га) 
4. . Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  
земельної ділянки  комунальної власності (пл. - 2,1046 га га) 
5. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  
земельної ділянки  комунальної власності (пл. 2,1794 га) 
6. Про затвердження переліку та умов продажу права оренди земельних  ділянок на земельних 
торгах у формі аукціону 

 

 


