
                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№687 - ХV/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Туліки Р.Ю. 

           Розглянувши  повторно заяву гр. Туліки Романа Юрійовича, жителя 

села Нижній Вербіж,  вул. *******,  про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,1088 га, яка знаходиться в с. 

Нижній Вербіж в урочищі «Левади»,  беручи до уваги заяви свідків Томенка 

Олега Миколайовича  та Гундерука Дмитра Миколайовича, що 

підтверджують факт користування заявником даною землею з 1992 р. і по 

даний час, керуючись ст.. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,       

ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Надати дозвіл  гр. Туліці Роману Юрійовичу, жителю села Нижній Вербіж,  

вул. *******,   на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1088 га, яка знаходиться в межах населеного пункту, в с. Нижній Вербіж в 

урочищі «Левади» для передачі її у власність. 

2. Геодизичну зйомку земельної ділянки проводити в присутності 

землевпорядника Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 
Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                             Я.Ю.М'якущак 
   



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 688- ХV/2018                                                             
Про затвердження акту комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних  

відносин та охорони навколишнього  

середовища  від 19.02.2018 р. 
 

          Розглянувши акт комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

Нижньовербізької сільської ради ОТГ від  19.02.2018 р. по зверненню гр. 

Сазонової Марії Максимівни, жительки   с. Нижній Вербіж, вул. *******, про 

надання дозволу на погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1067 га в селі Нижній Вербіж, по вул. ******* без 

письмового погодження суміжного землевласника Максим'юк Ганни 

Василівни, яка на даний час знаходиться за межами України, керуючись 12 

Земельного кодексу України,  ст. 26 п. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія сільської ради  
                                               В И Р І Ш И Л А : 
1.Затвердити акт комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища Нижньовербізької сільської 

ради ОТГ від   19.02.2018 р. 

2.Дозволити гр. Сазоновій Марії Максимівні, жительці   с. Нижній Вербіж, 

вул. *******, оформити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1067 га. в селі Нижній Вербіж, по вул. *******, без 

письмового погодження суміжного землевласника Максим'юк Ганни 

Василівни в зв'язку з її тимчасовою відсутністю за місцем проживання.  

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

Нижньовербізький   

cільський голова ОТГ                                           Я.Ю.М'якущак 
                                                                        



 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№689- ХІV/2018                                                                   
Про затвердження акту комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних  

відносин та охорони навколишнього  

середовища  від 19.02.2018 р. гр.Бабій П.Й. 
 

          Розглянувши акт комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

Нижньовербізької сільської ради ОТГ від  19.02.2018 р. по зверненню           

гр. Бабій Петра Йосиповича, жителя   с. Нижній Вербіж, вул. *******, про 

надання дозволу на погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,0848 га.  в селі Нижній Вербіж, по вул. ******* без 

письмового погодження суміжного землевласника Угринчук Любови 

Олексіївни,  яка на даний час знаходиться за межами України, керуючись 12 

Земельного кодексу України,  ст. 26 п. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія сільської ради  
                                               В И Р І Ш И Л А : 
1.Затвердити акт комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища Нижньовербізької сільської 

ради ОТГ від   19.02.2018 р. 

2.Дозволити гр. Бабій Петру Йосиповичу, жителю   с. Нижній Вербіж, вул. 

*******, оформити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,0848 га. в селі Нижній Вербіж, по вул. *******, без 

письмового погодження суміжного землевласника Угринчук Любови 

Олексіївни, в зв'язку з її тимчасовою відсутністю за місцем проживання.  

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

Нижньовербізький   

cільський голова ОТГ                                               Я.Ю.М'якущак 
         



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№690-ХV/2018       
               
Про розгляд заяви  

гр.  Ковбаснюка Л.М. 
                           

           Розглянувши  заяву гр. Ковбаснюка Любомира Миколайовича, жителя 

села Нижній Вербіж,  вул. *******,  про виділення йому земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства орієнтованою площею 0,20 

га на території  Нижньовербізької сільської ради ОТГ, для передачі її у 

власність,  керуючись ст. 12,   Земельного кодексу  України,  сесія 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Відмовити  заяву гр. Ковбаснюку Любомиру Миколайовичу, жителю села 

Нижній Вербіж,  вул. *******,  про виділення йому земельної ділянки  для 

ведення особистого селянського господарства орієнтованою площею  0,20 га 

на території  Нижньовербізької сільської ради ОТГ, в зв'язку з відсутністю 

вільних земельних ділянок. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 
Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                                        Я.Ю.М'якущак 
 

 

 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№691- ХV/2018        
              
Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Шургалюк А.О. 
 

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

гр. Шургалюк Анастасії Олексіївни, жительки  села Верхній Вербіж вул. 

*******, для ведення  особистого  селянського  господарства площею 0,2181 

га. яка знаходиться в селі Верхній Вербіж в урочище «Полик», керуючись ст.. 

12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Нижньовербізької сільської 

ради об’єднаної територіальної громади 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки         

гр. Шургалюк Анастасії Олексіївні, жительці  села Верхній Вербіж вул. 

*******, для ведення особистого селянського  господарства площею  0,2181 

га. 

2.Передати у власність гр. Шургалюк Анастасії Олексіївні земельну 

ділянку площею 0,2181 га., а саме:   

– для ведення  особистого  селянського  господарства:  

площею - 0,2181 га, в тому числі: рілля - 0,2181 га, яка знаходиться в селі 

Верхній Вербіж в урочище «Полик».  

Кадастровий номер - *******. 

3.На ділянці,  де проходять  наземні та підземні комунікації, не заперечувати 

проводити ремонтні роботи. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                            Я.Ю.М'якущак 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№692 - ХV/2018 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Щербанюк М.Ф.                 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,0877 га гр. Щербанюк Марії Федорівни, жительки села Нижній 

Вербіж, вул. *******, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст. 12, 116, 118, 121,  Земельного кодексу 

України, сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності 

на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  площею 0,0877 га. гр. Щербанюк Марії 

Федорівні, жительці села Нижній Вербіж, вул. *******. 

2.Передати у власність гр. Щербанюк Марії Федорівні земельну ділянку   

площею – 0,0877 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,0877 га, в тому числі: прибудинкова територія - 0,0675 га; під 

будівлями - 0,0202 га; яка розташована в с. Нижній Вербіж, вул. *******, з 

кадастровим номером - *******. 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

Нижньовербізький  

cільський голова ОТГ                                                 Я.Ю.М'якущак 



                                                                                   

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№693- ХV/2018 

                     
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Юрійчук М.В. 

 

           Розглянувши заяву гр. Юрійчук Марії Василівни, жительки села 

Великий Ключів, вул. *******, про припинення права користування  

земельною ділянкою площею 0,50 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Великий Ключів по вул. *******, керуючись ст. 12, 140, 

141 Земельного кодексу  України,  сесія Нижньовербізької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Припинити право користування земельною ділянкою гр. Юрійчук Марії 

Василівни, жительки села Великий Ключів, вул. *******, площею 0,50 га., 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в селі 

Великий Ключів по вул. *******. 

2.Перевести  вилучену земельну ділянку в землі запасу  сільської ради. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                                     Я.Ю.М'якущак 
  



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№694- ХV/2018                     
 

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Юрійчука М.Б. 
 

              Розглянувши заяву гр. Юрійчука Миколи Богдановича, жителя села 

Великий Ключів, вул. *******, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,4974 га., яка розташована в селі Великий 

Ключів по вул. *******, керуючись  ст.. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу 

України, ст. 26 п. 34, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», сесія Нижньовербізької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Юрійчуку Миколі Богдановичу, жителю села Великий 

Ключів, вул. *******, на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,4974 га.,  яка розташована в с. Великий Ключів по 

вул. *******, в межах населеного пункту для передачі її у власність. 

2.Геодизичну зйомку земельної ділянки проводити в присутності 

землевпорядника Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 
  



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№695 - ХV/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Маковійчука Д. К.                  

Розглянувши технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,2500 га гр. Маковійчука Дмитра Кузьмича, жителя села Верхній 

Вербіж, вул. *******, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 116, 118, 121,  Земельного кодексу 

України, сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності 

на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  площею 0,2500 га. гр. Маковійчуку Дмитру 

Кузьмичу, жителю села Верхній Вербіж, вул. *******. 

2.Передати у власність гр. Маковійчуку Дмитру Кузьмичу земельну 

ділянку   площею – 0,2500 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,2500 га, в тому числі: прибудинкова територія - 0,2249 га; під 

будівлями - 0,0251 га; яка розташована в селі Верхній Вербіж, вул. *******, з 

кадастровим номером - *******. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

Нижньовербізький  

cільський голова ОТГ                                          Я.Ю.М'якущак 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 696- ХV/2018                     
 

Про надання дозволу на розробку 

проекту детального планування 

території в с. Нижній Вербіж 

по вул. *******. 

 

          Розглянувши заяву гр. Копильців Дмитра Богдановича, жителя села 

Марківка, вул. *******, Коломийського району, та враховуючи рекомендації 

з питань земельних відносин, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 16, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. ст. 12,17 Закону України «Про 

основи містобудування», сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати дозвіл гр. Копильців Дмитру Богдановичу на розроблення проекту 

детального планування території в с. Нижній Вербіж по вул. *******, під 

реконструкцію незавершеного будівництва виробничої будівлі під цех по 

виготовленні та реалізації будівельних матеріалів та конструкцій, в межах 

орендованої земельної ділянки. 

2.Розроблений проект детального планування території затвердити сесією 

Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                        Я.Ю.М'якущак                                                                            

 

 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 697- ХV/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Денисюк О. Д.    

        

                       Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), що 

посвідчують право власності на земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,3836 га гр. Денисюк Оксани 

Дмитрівни, жительки  села Нижній Вербіж, вул. *******, керуючись ст. 26 п. 

34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 116, 

118, 121,  Земельного кодексу України, сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних  ділянок  в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності 

на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства  

загальною площею 0,3836 га., гр. Денисюк Оксани Дмитрівни, жительки 

села Нижній Вербіж, вул. *******. 

2.Передати у власність гр. Денисюк Оксані Дмитрівні земельні ділянки   

загальною площею – 0,3836 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

діл. № 1 площею - 0,0617 га, в тому числі: рілля - 0,0617 га; яка розташована 

в с. Нижній Вербіж по вул. *******.  

Кадастровий номер - *******; 

діл. № 2 площею - 0,3219 га, в тому числі: сіножаті - 0,3219 га; яка 

розташована в с. Нижній Вербіж по вул. *******.  

Кадастровим номером - *******. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  відділу  

земельних  відносин сільської    ради  І.Луцака. 

 

Нижньовербізький  

cільський голова ОТГ                                                  Я.Ю.М'якущак 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№698 - ХV/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Денисюк О. Д.           

                       Розглянувши технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,2500 га гр. Денисюк Оксани Дмитрівни, жительки  села Нижній 

Вербіж, вул. *******, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 116, 118, 121,  Земельного кодексу 

України, сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності 

на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  площею 0,2500 га. гр. Денисюк Оксани 

Дмитрівни, жительки  села Нижній Вербіж, вул. *******. 

2.Передати у власність гр. Денисюк Оксані Дмитрівні земельну ділянку   

площею – 0,2500 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,2500 га, в тому числі: прибудинкова територія - 0,2178 га; під 

будівлями - 0,0322 га; яка розташована в селі Нижній Вербіж по вул. 

*******, з кадастровим номером - *******. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

Нижньовербізький  

cільський голова ОТГ                                 Я.Ю.М'якущак 

 



 

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№699 - ХV/2018         
             
Про надання дозволу на розробку 

проекту детального планування 

території в с. Нижній Вербіж 

по вул. ******* 

          Розглянувши заяву від гр. Маковійчук Оксани Романівни та Василик 

Христини Романівни, жительки села Нижній Вербіж, вул. *******, та 

враховуючи рекомендації з питань земельних відносин, керуючись ст. 26 п. 

34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 16, 19 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. ст. 12,17 

Закону України «Про основи містобудування», сесія Нижньовербізької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати дозвіл гр. Маковійчук Оксані Романівні та Василик Христині 

Романівні на розроблення проекту детального планування території в с. 

Нижній Вербіж *********, під будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, в межах власної земельної 

ділянки. 

2.Розроблений проект детального планування території затвердити сесією 

Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                                     Я.Ю.М'якущак 
  



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№700- ХV/2018               

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Волощук Н.М.         

Розглянувши технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,1742 га гр. Волощук Назарія Мирославовича, жителя  села Верхній 

Вербіж, вул. *******, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 116, 118, 121,  Земельного кодексу 

України, сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності 

на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  площею 0,1742 га. гр. Волощук Назарія 

Мирославовича, жителя  села Верхній Вербіж, вул. *******. 

2.Передати у власність гр. Волощуку Назарію Мирославовичу земельну 

ділянку   площею – 0,1742 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,1742 га, в тому числі: багаторічні насадження – 0,1164 га; 

прибудинкова територія - 0,0485 га; під будівлями - 0,0093 га; яка 

розташована в селі Верхній Вербіж по вул. *******, з кадастровим номером 

- *******. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

Нижньовербізький cільський голова ОТГ                              Я.Ю.М'якущак 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№701 - ХV/2018                     
 

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Вацик А.Д. 
 

              Розглянувши заяву гр. Вацик Анастасії Дмитрівни, жительки села 

Верхній Вербіж вул. *******, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,2769 га., яка розташована в селі Верхній 

Вербіж вул. *******, керуючись  ст.. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу 

України, ст. 26 п. 34, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», сесія Нижньовербізької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Вацик Анастасії Дмитрівні, жительці села Верхній 

Вербіж вул. *******, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 

0,2769 га.,  яка розташована в с. Верхній Вербіж по вул. *******, в межах 

населеного пункту для передачі її у власність. 

2.Геодизичну зйомку земельної ділянки проводити в присутності 

землевпорядника Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 
  



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№702 - ХV/2018                     
Про затвердження проекту землеустрою, 

щодо зміни цільового призначення  

земельної ділянки гр. Петрук В. І. 
 

       Розглянувши проект землеустрою, щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки гр. Петрук Віталія Івановича, жителя с. Брустури, 

Косівського району, керуючись ст. ст. 12, 20, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року 

№ 502 та  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити проект землеустрою, щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки в селі Великий Ключів по вулиці *******гр. Петрук 

Віталія Івановича площею 0,5000 га., з земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,5000 га, яка 

виділялась для ведення особистого селянського господарства на ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Кадастровий номер земельної ділянки ******* 

3.Внести зміни в земельно-облікові документи. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 
 

  



 

                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№703- ХV/2018                     
 

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Зима В.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Зима Василя Васильовича, жителя села 

Великий Ключів, вул. *******, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,2385 га, яка розташована в с. Великий Ключів по вул. *******, 

керуючись ст.. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34, ст. 

33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону 

України «Про землеустрій», сесія Нижньовербізької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Зима Василю Васильовичу, жителю села Великий 

Ключів,  вул. *******, на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею  0,2385 га, яка 

розташована в с. Великий Ключів по вул. *******. 

2.Геодизичну зйомку земельної ділянки проводити в присутності 

землевпорядника Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                         Я.Ю.М'якущак 
 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№704 - ХV/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Панчук М. В.  

          

Розглянувши технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,1454 га гр. Панчук Марії Василівни, жительки села Мишин, вул. 

*******, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 116, 118, 121,  Земельного кодексу 

України, сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності 

на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,1454 га гр. Панчук Марії 

Василівни, жительки села Мишин, вул. *******. 

2.Передати у власність гр. Панчук Марії Василівні земельну ділянку   

площею – 0,1454 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,1454 га, в тому числі: прибудинкова територія - 0,1403 га; під 

будівлями - 0,0051 га; яка розташована в селі Мишин по вул. *******.  

Кадастровий номер - *******. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

Нижньовербізький  

cільський голова ОТГ                                               Я.Ю.М'якущак 



 

                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№705- ХV/2018   
                   
Про затвердження проекту  

детального планування 

території в с. Верхній Вербіж  

по вул. ******* 

               
             Розглянувши заяву гр. Бойчук Олександра Васильовича, жителя села 

Верхній Вербіж, вул. *******, про затвердження проекту детального 

планування території в с. Верхній Вербіж по вул. *******, керуючись ст. 12 

Земельного кодексу України, ст. 26 п. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити проект детального планування території в с. Верхній Вербіж по 

вул. *******, під будівництво житлового будинку, господарських будівель та 

споруд, в межах власної земельної ділянки Бойчук Олександра Васильовича.             

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  відділу  

земельних  відносин сільської ради  І. Луцака. 

 
 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№706 - ХV/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Савчука В. В.           

Розглянувши технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,2500 га гр. Савчука Василя Васильовича, жителя  смт. Заболотів, 

вул. *******, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 116, 118, 121,  Земельного кодексу 

України, сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності 

на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  площею 0,2500 га. гр. Савчука Василя 

Васильовича, жителя смт. Заболотів, вул. *******. 

2.Передати у власність гр. Савчуку Василю Васильовичу земельну ділянку   

площею – 0,2500 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,2500 га, в тому числі: прибудинкова територія - 0,2335 га; під 

будівлями - 0,0166 га; яка розташована в селі Великий Ключів по вул. 

*******, з кадастровим номером - *******. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

Нижньовербізький cільський голова ОТГ                             Я.Ю.М'якущак 
 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№707 - ХV/2018 

                     
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Ковбаснюка В.В. 

                           

           Розглянувши заяву гр. Ковбаснюка Василя Васильовича, жителя села 

Верхній Вербіж, вул. *******, про припинення права користування  

земельною ділянкою площею 0,11 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Верхній Вербіж в урочище «Лан», керуючись ст. 12, 140, 

141 Земельного кодексу  України,  сесія Нижньовербізької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Припинити право користування земельною ділянкою гр. Ковбаснюка 

Василя Васильовича, жителя села Верхній Вербіж, вул. *******, площею 

0,11 га., для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

селі Верхній Вербіж в урочище «Лан». 

2.Перевести  вилучену земельну ділянку в землі запасу  сільської ради. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 
 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 
  



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 708 - ХV/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Ковбаснюка Р. В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Ковбаснюка Романа Васильовича, жителя села 

Верхній Вербіж вул. *******, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,1036 га., яка розташована в селі Верхній 

Вербіж в урочище «Лан», керуючись  ст.. 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, ст. 26 п. 34, ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», сесія 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Ковбаснюку Роману Васильовичу, жителю села Верхній 

Вербіж вул. *******, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1036 га.,  яка розташована в с. Верхній Вербіж в урочище «Лан», в межах 

населеного пункту для передачі її у власність. 

2.Геодизичну зйомку земельної ділянки проводити в присутності 

землевпорядника Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                                     Я.Ю.М'якущак 
 

  



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№709- ХV/2018                     
Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Осташука Т. Ю. 

            

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

гр. Осташука Тараса Юрійовича учасника АТО, жителя с. Мишин вул. 

*******, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею  0,1887 га., яка розташована в с. 

Мишин вул. *******, керуючись ст. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу 

України, ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади 
В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Осташука Тараса Юрійовича учасника АТО, жителя с. Мишин вул. *******, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею  0,1887 га. 

2.Передати у власність гр. Осташуку Тарасу Юрійовичу земельну ділянку  

площею 0,1887 га., а саме:   

– для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  площею – 0,1887 га,  в тому числі: сіножаті - 0,1887 га, яка 

знаходиться в с. Мишин вул. *******, з кадастровим номером -  *******. 

3.На ділянці,  де проходять  наземні та підземні комунікації, не заперечувати 

проводити ремонтні роботи. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  відділу  

земельних  відносин сільської    ради  І.Луцака. 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 

 



 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№710 - ХV/2018                     

Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Прокопів І. І. 

            

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

гр. Прокопів Ірини Іванівни, жительки села Великий Ключів, вул. *******, 

для ведення  особистого  селянського  господарства  площею 0,9737 га.,        

яка знаходиться в с. Великий Ключів в урочище «Стадниці», керуючись ст.. 

12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Нижньовербізької сільської 

ради об’єднаної територіальної громади 

В И Р І Ш И Л А : 
1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки         

гр. Прокопів Ірині Іванівні, жительці села Великий Ключів вулиця *******, 

для ведення особистого селянського  господарства площею 0,9737 га. 

2.Передати у власність гр. Прокопів Ірині Іванівні земельну ділянку  

площею 0,9737 га., а саме:   

– для ведення  особистого  селянського  господарства:  

площею – 0,9737 га, в тому числі: рілля - 0,9737 га, яка знаходиться в с. 

Великий Ключів в урочищі «Стадниці», з кадастровим номером земельної 

ділянки   *******. 

3.На ділянці,  де проходять  наземні та підземні комунікації, не заперечувати 

проводити ремонтні роботи. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу  

земельних відносин сільської ради  І. Луцака. 

 
Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 
 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№711- ХV/2018                     
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Кавацюка М. М. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Кавацюка Михайла Миколайовича, жителя села 

Великий Ключів, вул. *******, про припинення права користування  

земельною ділянкою площею 0,20 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Великий Ключів по вул. *******, керуючись ст. 12, 140, 

141 Земельного кодексу  України,  сесія Нижньовербізької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Припинити право користування земельною ділянкою гр. Кавацюка 

Михайла Миколайовича, жителя Великий Ключів, вул. *******, площею 0,20 

га., для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в селі 

Великий Ключів по вул. *******. 

2.Перевести  вилучену земельну ділянку в землі запасу  сільської ради. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 
 

 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                                  Я.Ю.М'якущак 
 

  



                                                                                    

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№712- ХV/2018                     

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Біланюка І.М. 
 

              Розглянувши заяву гр. Біланюка Ігора Миколайовича, жителя села 

Великий Ключів, вул. *******, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства орієнтованою площею 0,35 га., яка розташована в 

селі Великий Ключів по вул. *******, керуючись  ст.. 12, 116, 118, 121 

Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34, ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», сесія 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Біланюку Ігорю Миколайовичу, жителю села Великий 

Ключів, вул. *******, на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства орієнтованою площею 0,35 га.,  яка розташована в с. Великий 

Ключів по вул. *******, в межах населеного пункту для передачі її у 

власність. 

2.Геодизичну зйомку земельної ділянки проводити в присутності 

землевпорядника Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 

 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№713- ХV/2018 

                     
Про надання дозволу на розробку 

проекту детального планування 

території в с. Нижній Вербіж 

по вул. *******. 

 

          Розглянувши заяву гр. Мицака Володимира Богдановича, жителя села 

Нижній Вербіж, вул. *******, та враховуючи рекомендації з питань 

земельних відносин, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. ст. 16, 19 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. ст. 12,17 Закону України «Про основи 

містобудування», сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати дозвіл гр. Мицаку Володимиру Богдановичу на розроблення 

проекту детального планування території в с. Нижній Вербіж *******, під 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, в межах власної земельної ділянки. 

2.Розроблений проект детального планування території затвердити сесією 

Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 
  



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№714- ХV/2018                     
 

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Сабадаш Р. З. 
 

              Розглянувши заяву гр. Сабадаш Романа Зіновійовича, жителя села 

Нижній Вербіж, вул. *******, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,1481 га., яка розташована в селі Нижній 

Вербіж по вул*******, керуючись  ст.. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу 

України, ст. 26 п. 34, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», сесія Нижньовербізької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Сабадаш Роману Зіновійовичу, жителю села Нижній 

Вербіж, вул. *******, на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1481 га.,  яка розташована в с. Нижній Вербіж по вул. 

*******, в межах населеного пункту для передачі її у власність. 

2.Геодизичну зйомку земельної ділянки проводити в присутності 

землевпорядника Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 
 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№715 - ХV/2018       
               
Про затвердження проекту землеустрою, 

щодо зміни цільового призначення  

земельної ділянки гр. Якібчук М. В. 
 

       Розглянувши проект землеустрою, щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки гр. Якібчук Марії Василівни, жительки с. Уторопи, 

Косівського району, керуючись ст. ст. 12, 20, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року 

№ 502 та  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити проект землеустрою, щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки в селі Мишин по вул. ********** гр. Якібчук Марії 

Василівни площею 0,1302 га., з земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1302 га, яка 

виділялась для ведення особистого селянського господарства на ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Кадастровий номер земельної ділянки **********. 

3.Внести зміни в земельно-облікові документи. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                                    Я.Ю.М'якущак 
 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 716- ХV/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Стовп'юк Г. Д.           

     

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,3747 га гр. Стовп'юк Ганни Дмитрівни, 

жительки  села Мишин, вул. **********, керуючись ст. 26 п. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 116, 118, 121,  

Земельного кодексу України, сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної  ділянки  в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності 

на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства  

площею 0,3747 га., гр. Стовп'юк Ганні Дмитрівні, жительці села Мишин, вул. 

**********. 

2.Передати у власність гр. Стовп'юк Ганні Дмитрівні земельну ділянку   

площею – 0,3747 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

площею - 0,3747 га, в тому числі: сіножаті – 0,2544 га; рілля - 0,1203 га; яка 

розташована в с. Мишин по вул. **********, з кадастровим номером -   

********. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  відділу  

земельних  відносин сільської    ради  І.Луцака. 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                            Я.Ю.М'якущак 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 717 - ХV/2018                     

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Стовп'юк Г. Д.           

Розглянувши технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,2500 га гр. Стовп'юк Ганни Дмитрівни, жительки  села Мишин, 

вул. ********, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 116, 118, 121,  Земельного кодексу 

України, сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності 

на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  площею 0,2500 га. гр. Стовп'юк Ганні 

Дмитрівні, жительці села Мишин, вул. ********. 

2.Передати у власність гр. Стовп'юк Ганні Дмитрівні земельну ділянку   

площею – 0,2500 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,2500 га, в тому числі: багаторічні насадження – 0,2000 га; 

прибудинкова територія - 0,0380 га; під будівлями - 0,0120 га; яка 

розташована в селі Мишин по вул. ********, з кадастровим номером - 

********. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

Нижньовербізький  

cільський голова ОТГ                                                             Я.Ю.М'якущак 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№718 - ХV/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Явдошняка Я. В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Явдошняка Ярослава Васильовича, жителя 

села Верхній Вербіж, вул. ********, про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,1030 га., яка розташована в 

селі Верхній Вербіж по вул. ********, керуючись  ст.. 12, 116, 118, 121 

Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34, ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», сесія 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Явдошняку Ярославу Васильовичу, жителю села Верхній 

Вербіж, вул. ********, на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1030 га.,  яка розташована в с. Верхній Вербіж по 

вул. ********, в межах населеного пункту для передачі її у власність. 

2.Геодизичну зйомку земельної ділянки проводити в присутності 

землевпорядника Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 
 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№719- ХV/2018                     
Про  внесення змін до рішення  

одинадцятої сесії сьомого  

демократичного скликання  

від 18.07.2016 р. № 96 

гр. Максим'юка В. В. 
 

                  Розглянувши заяву гр. Максим'юка Василя Васильовича, жителя 

села Великий Ключів, вул. ********, про внесення змін до рішення 

одинадцятої сесії, сьомого демократичного скликання Великоключівської 

сільської ради від 18.07.2016 р. № 96, про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,1268 га, яка розташована в с. 

Великий Ключів по вул. ********, керуючись ст.12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Внести зміни до рішення одинадцятої сесії, сьомого демократичного 

скликання Великоключівської сільської ради від 18.07.2016 р. № 96, та 

викласти його в такій редакції – «Надати дозвіл гр. Максим'юку Василю 

Васильовичу, жителю села Великий Ключів, вул. ********, на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,1268 га, яка розташована в с. 

Великий Ключів по вул. ********, для передачі її у власність». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  відділу  

земельних  відносин сільської    ради  І.Луцака. 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 
                                                                        



 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№720- ХV/2018                 
     
Про надання дозволу на розробку 

проекту детального планування 

території в с. Нижній Вербіж 

по вул. ******** 

 

          Розглянувши заяву гр. Козоріза Івана Вікторовича, жителя села Нижній 

Вербіж, вул. ********, та враховуючи рекомендації з питань земельних 

відносин, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. ст. 16, 19 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. ст. 12,17 Закону України «Про основи 

містобудування», сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати дозвіл гр. Козоріз Івану Вікторовичу на розроблення проекту 

детального планування території в с. Нижній Вербіж по вул. ********, під 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, в межах власної земельної ділянки. 

2.Розроблений проект детального планування території затвердити сесією 

Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 
  



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№721 - ХV/2018                     
 

Про погодження надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки  

гр. Муращука В. С. 
 

              Розглянувши заяву гр. Муращука Василя Станіславовича, жителя  м. 

Коломия вул. ********, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0641 га., для 

індивідуального садівництва, яка знаходиться в селі Нижній Вербіж по вул. 

********, для передачі її у власність, керуючись ст.. 12,  Земельного кодексу 

України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», сесія сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Погодити надання дозволу гр. Муращуку Василю Станіславовичу, жителю            

м. Коломия вул. ********, на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0641 га., для індивідуального 

садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижній Вербіж 

по вул. ********, для передачі її у власність. 

2.Геодизичну зйомку земельної ділянки проводити в присутності 

землевпорядника Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  відділу  

земельних  відносин сільської    ради  І.Луцака. 

 
 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 
 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№722 - ХV/2018      
                
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Кушнір Л. М. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Кушнір Лесі Миколаївни, жительки села 

Верхній Вербіж, вул. ********, про припинення права користування  

земельною ділянкою площею 0,25 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Верхній Вербіж в урочище «Царина», керуючись ст. 12, 

140, 141 Земельного кодексу  України,  сесія Нижньовербізької сільської 

ради об’єднаної територіальної громади 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Припинити право користування земельною ділянкою гр. Кушнір Лесі 

Миколаївни, жительки села Верхній Вербіж, вул. ********, площею 0,25 га., 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в селі 

Верхній Вербіж в урочище «Царина». 

2.Перевести  вилучену земельну ділянку в землі запасу  сільської ради. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 
 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                            Я.Ю.М'якущак 

 

 

 

 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№723 - ХV/2018        
              
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Стефак М. М. 
 

              Розглянувши заяву гр. Стефак Мирослави Миколаївни, жительки 

села Верхній Вербіж, вул. ********, про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства орієнтованою площею 0,25 га., яка 

розташована в селі Верхній Вербіж в урочище «Царина», керуючись  ст.. 12, 

116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34, ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Стефак Мирославі Миколаївні, жительці села Верхній 

Вербіж, вул. ********, на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства орієнтованою площею 0,25 га.,  яка розташована в с. Верхній 

Вербіж в урочище «Царина», в межах населеного пункту для передачі її у 

власність. 

2.Геодизичну зйомку земельної ділянки проводити в присутності 

землевпорядника Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                                 Я.Ю.М'якущак 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№724 - ХV/2018 

                     
Про розгляд заяви  

гр.  Угринчук Ю.Д. 
                           

           Розглянувши  заяву гр. Угринчука Юрія Дмитровича, жителя села 

Нижній Вербіж,  вул. ********,  про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства орієнтованою площею 0,01 га, яка 

знаходиться в с. Нижній Вербіж по вул. ********,  керуючись ст. 12,   

Земельного кодексу  України,  сесія Нижньовербізької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Відмовити  заяву гр. Угринчука Юрія Дмитровича, жителя села Нижній 

Вербіж,  вул. ********, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства орієнтованою площею 0,01 га, яка знаходиться в с. 

Нижній Вербіж по вул. ********, в зв'язку з  тим, що до даної ділянки немає 

заїзду. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

 
 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 

  



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№725 - ХV/2018  

                    
Про надання дозволу на розробку 

проекту детального планування 

території в с. Верхній Вербіж 

по вул. ******** 

          Розглянувши заяву гр. Костюк Галини Василівни, жительки села 

Космач, Косівського району, та враховуючи рекомендації з питань земельних 

відносин, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. ст. 16, 19 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. ст. 12,17 Закону України «Про основи 

містобудування», сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати дозвіл гр. Костюк Галині Василівні на розроблення проекту 

детального планування території в с. Верхній Вербіж по вул. ********, під 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, в межах власної земельної ділянки. 

2.Розроблений проект детального планування території затвердити сесією 

Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 

  



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№726 - ХV/2018  

                    
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Миронюка Д. В.          

     

                       Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,1904 га гр. Миронюка Дмитра 

Васильовича, жителя  села Верхній Вербіж, вул. ********, керуючись ст. 26 

п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 116, 

118, 121,  Земельного кодексу України, сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки  в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності 

на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства  

площею 0,1904 га., гр. Миронюку Дмитру Васильовичу, жителю  села 

Верхній Вербіж, вул. ********. 

2.Передати у власність гр. Миронюку Дмитру Васильовичу земельну ділянку   

площею – 0,1904 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

площею - 0,1904 га, в тому числі: рілля - 0,1904 га; яка розташована в селі 

Верхній Вербіж в урочищі «Біля Гнилої кринички», з кадастровим номером   

********; 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  відділу  

земельних  відносин сільської    ради  І.Луцака. 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                                    Я.Ю.М'якущак 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№727- ХV/2018                     

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Миронюка Д. В. 

                       Розглянувши технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  площею 0,2354 га гр. Миронюка Дмитра Васильовича, жителя  села 

Верхній Вербіж, вул. ********, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 116, 118, 121,  Земельного кодексу України, сесія 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,2354 га гр. Миронюку Дмитру Васильовичу, жителю села Верхній Вербіж, вул. 

********. 

2.Передати у власність гр. Миронюку Дмитру Васильовичу земельну ділянку   площею – 

0,2354 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд: 

площею - 0,2354 га, в тому числі: багаторічні насадження – 0,0862 га; прибудинкова 

територія - 0, 1395 га; під будівлями - 0,0096 га; яка розташована в селі Верхній Вербіж по 

вул. ********.  

Кадастровий номер - ********. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних 

відносин сільської ради І. Луцака. 

 

Нижньовербізький cільський голова ОТГ                             Я.Ю.М'якущак 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№728 - ХV/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Ферчука В. Л. 
 

              Розглянувши заяву гр. Ферчука Василя Лук'яновича, учасника АТО, 

жителя села Мишин, вул. ********, про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,1920 га в с. Мишин по вул. ********, керуючись ст.. 12, 116, 118, 

121 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34, ст. 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Ферчуку Василю Лук'яновичу, учасника АТО, жителю 

села Мишин, вул. ********, на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею  0,1920 га, яка 

розташована в селі Мишин по вул. ******** в масиві першочергової 

забудови. 

2.Геодизичну зйомку земельної ділянки проводити в присутності 

землевпорядника Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 

 

 



 

                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№729 - ХV/2018                     
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Котюка В.В. 
 

 

           Розглянувши заяву гр. Котюка Василя Васильовича, жителя села 

Великий Ключів, вул. ********, про припинення права користування  

земельною ділянкою площею 0,25 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Великий Ключів по вул. ********, керуючись ст. 12, 140, 

141 Земельного кодексу  України,  сесія Нижньовербізької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Припинити право користування земельною ділянкою гр. Котюка Василя 

Васильовича, жителя села Великий Ключів, вул. ********, площею 0,25 га., 

для ведення особистого селянського господарства в с. Великий Ключів по 

вул. ********. 

2.Перевести  вилучену земельну ділянку в землі запасу  сільської ради. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 
 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

  



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№730 - ХV/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту детального  планування  території 

в с. Великий  Ключів  по  вулиці  ******** 

               

    Розглянувши заяву гр. Котюка Василя Васильовича, жителя села Великий 

Ключів, вул. ********,  та враховуючи рекомендації з питань земельних 

відносин, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. ст. 16, 19 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. ст. 12,17 Закону України «Про основи 

містобудування», сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати дозвіл гр. Котюку Василю Васильовичу на розроблення проекту 

детального планування території в  селі Великий Ключів по вул. ********, 

під будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, в межах населеного  пункту. 

2.Розроблений проект детального планування території затвердити сесією 

Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№731 - ХV/2018        
              
Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Микитюк М.М. 

            

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

гр. Микитюк Марії Миколаївни, жительки села Великий Ключів, вул. 

********, для ведення  особистого  селянського  господарства  площею 

0,7330 га., яка знаходиться в с. Великий Ключів в урочище «Мочіри», 

керуючись ст.. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

В И Р І Ш И Л А : 
1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки         

гр. Микитюк Марії Миколаївні, жительці села Великий Ключів вулиця 

********, для ведення особистого селянського  господарства площею 

0,7330 га. 
2.Передати у власність гр. Микитюк Марії Миколаївні земельну ділянку  

площею 0,7330 га., а саме:   

– для ведення  особистого  селянського  господарства:  

площею – 0,7330 га, в тому числі: рілля - 0,7330 га, яка знаходиться в с. 

Великий Ключів в урочище «Мочіри», з кадастровим номером земельної 

ділянки   ********. 

3.На ділянці,  де проходять  наземні та підземні комунікації, не заперечувати 

проводити ремонтні роботи. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу  

земельних відносин сільської ради  І. Луцака. 

 
Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                         Я.Ю.М'якущак 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№732 - ХV/2018                     
Про затвердження проекту землеустрою, 

щодо зміни цільового призначення  

земельної ділянки гр. Шкурашівського В. В. 
 

       Розглянувши проект землеустрою, щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки гр. Шкурашівського Віталія Володимировича, жителя м. 

Коломия, вул. ********, керуючись ст. ст. 12, 20, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року 

№ 502 та  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити проект землеустрою, щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки в селі Нижній Вербіж в урочище «У Кащука» гр. 

Шкурашівського Віталія Володимировича площею 0,0870 га., з земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства на земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0870 га, яка 

виділялась для ведення особистого селянського господарства на ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Кадастровий номер земельної ділянки ********. 

3.Внести зміни в земельно-облікові документи. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                         Я.Ю.М'якущак 

  



 

                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 733 - ХV/2018                     
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Павличко М.М. 
 

 

           Розглянувши заяву гр. Павличко Марії Михайлівни, жительки села 

Великий Ключів, вул. ********, про припинення права користування  

земельною ділянкою площею 0,31 га для ведення  особистого  селянського  

господарства в с. Великий Ключів по вул. ********, керуючись ст. 12, 140, 

141 Земельного кодексу  України,  сесія Нижньовербізької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Припинити право користування земельною ділянкою гр. Павличко Марії 

Михайлівни, жительки села Великий Ключів, вул. ********, площею 0,31 га., 

для ведення  особистого  селянського  господарства, яка розташована в селі 

Великий Ключів по вул. ********. 

2.Перевести  вилучену земельну ділянку в землі запасу  сільської ради. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 
 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                             Я.Ю.М'якущак 

  



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№734 - ХV/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Павличко О. В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Павличко Оксани Василівни, жительки села 

Великий Ключів, вул. ********, про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,3131 га., яка розташована в 

селі Великий Ключів по вул. ********, керуючись  ст.. 12, 116, 118, 121 

Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34, ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», сесія 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Павличко Оксані Василівні, жительці села Великий 

Ключів, вул. ********, на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,3131 га.,  яка розташована в с. Великий Ключів по 

вул. ********, в межах населеного пункту для передачі її у власність. 

2.Геодизичну зйомку земельної ділянки проводити в присутності 

землевпорядника Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 

 

 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№735 - ХV/2018                     
Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельних  ділянок 

гр. Миронюк Г.М.            
           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельних ділянок гр. 

Миронюк Ганни Миколаївни, жительки села Великий Ключів, вул. ******** для 

ведення  особистого  селянського  господарства  загальною площею 1,3335га.,  які 

знаходиться на території  с. Великий Ключів, керуючись ст.. 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельних ділянок         гр. Миронюк 

Ганни Миколаївни, жительки села Великий Ключів вул. ********, для ведення 

особистого селянського  господарства загальною площею 1,3335 га. 
2.Передати у власність гр. Миронюк Ганні Миколаївні земельні ділянки  площею    

1,3335 га., а саме:   

– для ведення  особистого  селянського  господарства:  

діл. № 1площею – 0,2856 га, в тому числі: сіножаті - 0,2856га, яка знаходиться в с. 

Великий Ключів, по вул. ********, з кадастровим номером земельної ділянки   

******** 

діл. № 2 площею – 0,0747 га, в тому числі: сіножаті - 0,0747га, яка знаходиться в с. 

Великий Ключів, по вул. ********, з кадастровим номером земельної ділянки   

******** 

діл. № 3 площею – 0,4462 га, в тому числі: сіножаті - 0,4462га, яка знаходиться в с. 

Великий Ключів, по вул. ********, з кадастровим номером земельної ділянки   

******** 
діл. № 4 площею – 0,2805 га, в тому числі: рілля - 0,2805 га, яка знаходиться в с. Великий 

Ключів, по вул. ********, з кадастровим номером земельної ділянки   ******** 
діл. № 5 площею – 0,2465 га, в тому числі: рілля - 0,2465 га, яка знаходиться в с. Великий 

Ключів, по вул. ********, з кадастровим номером земельної ділянки   ******** 
3.На ділянці,  де проходять  наземні та підземні комунікації, не заперечувати проводити 

ремонтні роботи. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу  земельних 

відносин сільської ради  І. Луцака. 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                                             Я.Ю.М'якущак 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 736 - ХІV/2018        
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для 

зміни цільового призначення гр.Кондрату І.М. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

зміни цільового призначення із ведення особистого селянського господарства 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр.Кондрату Івану Миколайовичу, в селі Великий Ключів 

по вул. ********, керуючись ст. ст. 12, 20, 116, 118, 121 Земельного кодексу 

України, постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року № 502 

та  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  
В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки, в селі Великий Ключів по вул.  ********,                   

гр.Кондрату Івану Миколайовичу, площею 0,4642 га. з земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,4642 га, яка 

виділялась для ведення особистого селянського господарства на ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Кадастровий номер земельної ділянки ******** 

3.Внести зміни в земельно-облікові документи. 

4.На ділянці, де проходять наземні та підземні комунікації не заперечувати 

проводити ремонтні роботи. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу  

земельних відносин сільської ради  І. Луцака 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                              Я.Ю.М'якущак 

 
 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№737- ХV/2018                     
Про надання дозволу на розробку 

проекту детального планування 

території в с. Великий Ключів 

по вул. ******** 

 

          Розглянувши заяву гр. Тафійчук Марії Юріївни, жительки села 

Великий Ключів, вул. ******** та враховуючи рекомендації з питань 

земельних відносин, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. ст. 16, 19 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. ст. 12,17 Закону України «Про основи 

містобудування», сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати дозвіл гр. Тафійчук Марії Юріївні, жительці села Великий Ключів, 

вул. ********, на розробку проекту детального планування території  під 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, в межах власної земельної ділянки. 

2.Розроблений проект детального планування території затвердити сесією 

Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                         Я.Ю.М'якущак 

 

  



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№738 - ХV/2018                     
Про надання дозволу на розробку 

проекту детального планування 

території в с. Верхній Вербіж 

в ур. «Царина» 

 

          Розглянувши заяву гр. гр. Клапцуняка Дмитра Дмитровича, жителя 

села Космач, вул. ********, Косівського району, Івано-Франківської області 

про надання дозволу на розроблення проекту детального планування 

території в с.Верхній Вербіж, в ур. «Царина», та враховуючи рекомендації з 

питань земельних відносин, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 16, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. ст. 12,17 Закону України «Про 

основи містобудування», сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати дозвіл  гр. Клапцуняку Дмитру Дмитровичу, жителю села Космач, 

вул. ********, Косівського району, Івано-Франківської області на 

розроблення проекту детального планування території в с. Верхній Вербіж  в 

ур. «Царина», під будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, в межах власної земельної ділянки. 

2.Розроблений проект детального планування території затвердити сесією 

Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 

 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№739 - ІV/2018                                                                   
Про погодження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі Явдошняк М.В. 
 

          Розглянувши повторно заяву Явдошняк Марії Василівни, жительки 

села Великий Ключів, вул. ********, про погодження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для ведення 

особистого підсобного господарства площею 0,2327 га., яка належала на 

правах приватної власності на померлого батька Явдошняка Василя 

Дмитровича, згідно державного акта на право приватної власності на землю  

серії IV- ІФ № 019588 від 20.03.1995 р. без письмової згоди суміжного 

землевласника Карпенюка Юрія Микитовича, який не погоджує межу по тій 

причині, згідно якої він виставив вимоги щодо відчуження частини 

приватизованої землі під проїзд до його власного господарства, керуючись 12 

Земельного кодексу України,  ст. 26 п. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія сільської ради  
                                               В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Погодити  технічну документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства площею 

0,2327 га гр. Явдошняк Марії Василівні, жительці села Великий Ключів, 

вул. ******** без письмового погодження суміжного землевласника 

Карпенюка Юрія Микитовича, який безпідставно відмовляється від підпису в 

акті погодження  меж даної ділянки. 

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

Нижньовербізький   

cільський голова ОТГ                                 Я.Ю.М'якущак 

 

  



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№740- ХV/2018         
             
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Костюка М.М.. 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,1133 га гр. Костюка Миколи Миколайовича, жителя  села Великий  

Ключів, вул. ********,керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 116, 118, 121,  Земельного кодексу 

України, сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності 

на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,1133   га  гр. Костюка Миколи 

Миколайовича, жителя  села Великий  Ключів, вул. ******** 

2.Передати у власність гр. Костюку Миколі Миколайовичу,  земельну 

ділянку   площею – 0,1133га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,1133 га, в тому числі:   під будівлями - 0,1133 га; яка розташована 

в селі Великий  Ключів, вул. ********.  

Кадастровий номер - ********. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

Нижньовербізький cільський голова ОТГ                             Я.Ю.М'якущак 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№741 - ХV/2018                     
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Тимощук М.В. 

 

           Розглянувши заяву гр. Тимощук Марії Василівни, жительки села 

Великий Ключів, вул. ********, про припинення права користування  

земельними ділянками загальною площею 0,39 га для ведення  особистого  

селянського  господарства в с. Великий Ключів по вул. ********, та 

керуючись ст. 12, 140, 141 Земельного кодексу  України,  сесія 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Припинити право користування земельною ділянкою гр. Тимощук Марії 

Василівни, жительки села Великий Ключів, вул. ********, площею 

орієнтовною 0,21 га., для ведення  особистого  селянського  господарства, яка 

розташована в селі Великий Ключів по вул. ********. 

2.Перевести  вилучену земельну ділянку в землі запасу  сільської ради. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 
 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                           Я.Ю.М'якущак 

 

 

 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№742 - ХV/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Андрусяк Г.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Андрусяк Галини  Василівни, жительки села 

Великий Ключів, вул. ********, про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2111 га., яка розташована в 

селі Великий Ключів по вул. ********, керуючись  ст.. 12, 116, 118, 121 

Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34, ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», сесія 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Андрусяк Галині  Василівні, жительці села Великий 

Ключів, вул. ********,   на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,2111 га., яка розташована в селі Великий Ключів по 

вул. ********,в межах населеного пункту для передачі її у власність. 

2.Геодизичну зйомку земельної ділянки проводити в присутності 

землевпорядника Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 

 

 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№743 - ХV/2018                     
Про  розгляд заяви гр.  Андрусяк Г.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Андрусяк Галини  Василівни, жительки села 

Великий Ключів, вул. ********, про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,1880 га., яка розташована в 

селі Великий Ключів в ур. «Царина», керуючись  ст.. 12, 116,    Земельного 

кодексу України, сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Відмовити заяву гр. Андрусяк Галині  Василівні, жительці села Великий 

Ключів, вул. ********,   у виготовленні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1880 га., яка розташована в селі Великий Ключів в 

ур. «Царина». 

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№744 - ХV/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  М'якущаку І.Д. 
 

              Розглянувши заяву гр. М'якущака Івана Дмитровича жителя села 

Великий Ключів, вул. ********, про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2450 га., яка розташована в 

селі Великий Ключів по вул. ********, керуючись  ст.. 12, 116, 118, 121 

Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34, ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», сесія 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. М'якущаку Івану Дмитровичу жителю села Великий 

Ключів, вул. ********, на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,2450 га., яка розташована в селі Великий Ключів по 

вул. ********, межах населеного пункту для передачі її у власність. 

2.Геодизичну зйомку земельної ділянки проводити в присутності 

землевпорядника Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 

 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 745 - ХV/2018                     
Про надання дозволу на розробку 

проекту детального планування 

території в с. Мишин 

по вул. ******* 

 

          Розглянувши заяву гр. Максим’юка  Петра Миколайовича, жителя села 

Мишин, та враховуючи рекомендації з питань земельних відносин, 

керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. ст. 16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст. ст. 12,17 Закону України «Про основи містобудування», сесія 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати дозвіл гр. Максим’юку Петру Миколайовичу на розроблення 

проекту детального планування території в с. Мишин  по вул. *******,   під 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, в межах власної земельної ділянки. 

2.Розроблений проект детального планування території затвердити сесією 

Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 

 

 

 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№746 - ХV/2018        
              
Про надання дозволу на спорудження 

пожежного водоймища гр. Угринчука Ю.П. 

 

 

          Розглянувши заяву гр. Угринчука Юрія Петровича, жителя села 

Нижній Вербіж про надання дозволу на спорудження пожежного водоймища 

на власній земельній ділянці в селі Нижній Вербіж, по вул. ******* сесія 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати дозвіл гр. Угринчуку Юрію Петровичу, жителю села Нижній 

Вербіж   на спорудження пожежного водоймища на власній земельній 

ділянці в селі Нижній Вербіж, по вул. ******* при умові погодження всіх 

суміжних землевласників та землекористувачів.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 

  



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№747 - ХV/2018         
             
Про  розгляд заяви гр. Туліки В. І. 
 

              Розглянувши заяву гр. Туліки Віталія Ігоровича, учасника АТО, 

жителя села Нижній Вербіж вул. *******, про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд орієнтованою площею 0,25 га в с. Нижній Вербіж, керуючись ст.. 12, 

116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34, ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1.Відкласти вирішення даного питання до розробки та затвердження  проекту 

детального планування масиву першочергової забудови території в с. Нижній 

Вербіж по вул. *******. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№748 - ХV/2018 

                     
Про  розгляд звернення 

гр. Котюка І. В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Котюка Ігоря Васильовича, учасника АТО, 

жителя села Нижній Вербіж, *******, про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

орієнтованою площею 0,20 га в с. Нижній Вербіж, керуючись ст.. 12, 116, 

118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34, ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1.Відкласти вирішення даного питання до розробки та затвердження  проекту 

детального планування масиву першочергової забудови території в с. Нижній 

Вербіж по вул. *******. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 
 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п’ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «12» квітня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 749- ХV/2018  

                    
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Марущака Д. В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Марущака Дмитра Васильовича, жителя села 

Нижній Вербіж, вул. *******, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства орієнтованою площею 0,60 га., яка розташована в 

селі Верхній Вербіж біля бувшого господарського двору, керуючись  ст.. 12, 

116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34, ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Марущаку Дмитру Васильовичу, жителю села Нижній 

Вербіж, вул. *******, на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства орієнтованою площею 0,60 га.,  яка розташована в с. Верхній 

Вербіж біля бувшого господарського двору, в межах населеного пункту для 

передачі її у власність. 

2.Геодизичну зйомку земельної ділянки проводити в присутності 

землевпорядника Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 


