
                                                                            

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(одинадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 614-ХІ/2018                     
Про розгляд заяви  

гр.  Ковбаснюка Л.М. 
                           

           Розглянувши  заяву гр. Ковбаснюка Любомира Миколайовича, жителя 

села Нижній Вербіж,  *******,  про виділення йому земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 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 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 

(одинадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№615 - ХІ/2018                     
Про надання дозволу на розробку 

проекту детального планування 

території в с. Нижній Вербіж 

по *********** 

          Розглянувши заяву гр. Бабинського Богдана Олексійовича, жителя села 

Нижній Вербіж, **********, 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. Бабинському Богдану Олексійовичу на розроблення 

проекту детального планування території в с. Нижній Вербіж по ******, для  

будівництва 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 

(одинадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№616 - ХІ/2018                     
Про надання дозволу на розробку 

проекту детального планування 

території в с. Мишин 

по *********** 

 

          Розглянувши заяву гр. Ткачука Василя Івановича, 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. Ткачуку Василю Івановичу на розроблення проекту 

детального планування території в с. Мишин по *******, під льоно-

переробний цех. 

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 

(одинадцята сесія) 

 
 РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№617- ХІ/2018                     
Про припинення права користування   

земельної  ділянки  гр. Ковбаснюка В.В. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Ковбаснюка Василя Васильовича, жителя села 

Верхній Вербіж ***********, про припинення права користування  земельної 

ділянки площею 0,25 га для ведення особистого селянського господарства, 

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 земельної ділянки гр. Ковбаснюку Василю 

Васильовичу, жителя села Верхній Вербіж *********, площею 0,25 га., для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в селі 

Верхній Вербіж в урочищі «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 

(одинадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 618- ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Ковбаснюку А.В 
 

              Розглянувши заяву гр. Ковбаснюка Андрія Васильовича, жителя села 

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

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,2486 га., в селі Верхній Вербіж в 

урочищі «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. Ковбаснюку Андрію Васильовичу, жителю села Верхній 

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 

0,2486 га.,  яка знаходиться в с. Верхній Вербіж в урочищі «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 

(одинадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№619 - ХІ/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Перкатюка П.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 0,2207 га гр. Перкатюка Петра 

Володимировича, жителя села Нижній Вербіж, ***********, 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 ведення особистого селянського господарства 

площею 0,2207 га гр. Перкатюка Петра Володимировича, жителю села 

Нижній Вербіж, *********** 

2.Передати у власність гр. Перкатюку Петру Володимировичу земельну 

ділянку   площею – 0,2207 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

площею - 0,2207  га, в тому числі: рілля – 0,2207 га, яка розташована в селі 

Нижній Вербіж по *************. 

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 

(одинадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№620- ХІ/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Перкатюка П.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. Перкатюка Петра Володимировича, жителя села 

Нижній Вербіж, *********** 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. Перкатюка Петра 

Володимировича, жителю села Нижній Вербіж, ************. 

2.Передати у власність гр. Перкатюку Петру Володимировичу 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 – 0,0890 га; 

сіножаті – 0,0870 га; прибудинкова територія - 0,0590 га; під будівлями - 

0,0150 га; яка розташована в с. Нижній Вербіж, ********, 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 

(одинадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№621 - ХІ/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Василик Г.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 0,1959 га гр. Василик Ганни Василівни, жительки села Мишин, 

***********, 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 0,1959 га. гр. Василик Ганни 

Василівни, жительці села Мишин, ********. 

2.Передати у власність гр. Василик Ганні Василівні земельну ділянку   

площею – 0,1959 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,1959 га, в тому числі: прибудинкова територія - 0,1780 га; під 

будівлями - 0,0179 га; яка розташована в с. Мишин по *****************. 

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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№622 - ХІ/2018                     
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Струтинської Г.І. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Струтинської Ганни Ігнатівни, жительки села 

Нижній Вербіж *************, про припинення права користування  

земельною ділянкою площею 0,10 га для ведення особистого селянського 

господарства, 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. Струтинської 

Ганни Ігнатівни, жительки села Нижній Вербіж *********, площею 0,10 га., 

для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в селі 

Нижній Вербіж, куток «Черниш». 

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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№623 - ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Струтинського С.І. 
 

              Розглянувши заяву гр. Струтинського Станіслава Івановича, жителя 

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

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства орієнтованою площею 0,10 га., в селі 

Нижній  Вербіж, куток «Чернич», 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. Струтинському Станіславу Івановичу, жителю села 

Нижній Вербіж *********, на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства орієнтованою площею 0,10 га.,  яка знаходиться в с. Нижній  

Вербіж, куток «Чернич», 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№624- ХІ/2018                     
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Боївка О.В. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Боївка Олега Васильовича, жителя села Мишин, 

********, про припинення права користування  земельною ділянкою площею 

0,20  га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

селі Мишин по **********, 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. Боївку Олегу 

Васильовичу, жителю села Мишин, **********, орієнтованою площею 0,20 

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

Мишин по **********. 

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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 625- ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Боївка Н.О. 
 

              Розглянувши заяву гр. Боївка Назара Олеговича, жителя села Мишин 

*********, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства орієнтованою площею 0,20 га., яка знаходиться в селі Мишин 

по ***********, 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. Боївку Назару Олеговичу, жителю села Мишин 

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

орієнтованою площею 0,20 га., яка знаходиться в с. Мишин по **********, 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№626 - ХІ/2018                     
Про розгляд заяви  

гр.  Боївка Н.О. 
                           

           Розглянувши  заяву гр. Боївка Назара Олеговича, учасника АТО, 

жителя села Мишин **********,  про виділення йому земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства орієнтованою площею 1,30 га 

яка знаходиться с. Мишин по ********* на території  Нижньовербізької 

сільської ради ОТГ із земель запасу с. Мишин, 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. Боївку Назару Олеговичу, учаснику АТО, жителю села 

Мишин *********,  про виділення йому земельної ділянки  для   ведення 

особистого селянського господарства орієнтованою площею 1,30 га, яка 

знаходиться с. Мишин по *********** на території  Нижньовербізької 

сільської ради ОТГ із земель запасу с. Мишин. 

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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№627 - ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Боївка Н.О. 
 

              Розглянувши заяву гр. Боївка Назара Олеговича, учасника АТО, 

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

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

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. Боївку Назару Олеговичу, учасника АТО, жителю села 

Мишин *************, на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею  0,1536 га, яка 

розташована в селі Мишин по ********* 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№628 - ХІ/2018                     
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Кравчука В.І. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Кравчука Василя Івановича, жителя села 

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

земельною ділянкою площею 0,51 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в селі Великий Ключів в урочищі «Луги», 

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. Кравчука Василя 

Івановича, жителя села Великий Ключів, **********, площею 0,51 га., для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в селі 

Великий Ключів в урочищі «Луги». 

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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№629 - ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Кушмелюк Г.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Кушмелюк Галини Василівни, жительки села 

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

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,5116 га., яка знаходиться в селі Великий 

Ключів в урочищі «Луги», 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. Кушмелюк Галині Василівні, жительці села Великий 

Ключів, *********, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 

0,5116 га.,  яка знаходиться в селі Великий Ключів в урочищі «Луги», 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 630 - ХІ/2018                     
Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Кара Г.М. 

            

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

гр. Кара Галини Миколаївни, жительки  села Верхній Вербіж вул. *********,  

для ведення  особистого  селянського  господарства площею 0,3888 га. яка 

знаходиться в селі. Верхній Вербіж по ***********, 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. Кара Галини Миколаївни, жительці  с. Верхній Вербіж вул. **********, 

для ведення особистого селянського  господарства площею  0,3888 га . 

2.Передати у власність гр. Кара Галині Миколаївні земельну ділянку 

площею 0,3888 га., а саме:   

– для ведення  особистого  селянського  господарства:  

площею - 0,3888 га, в тому числі: рілля - 0,3888 га, яка знаходиться в селі. 

Верхній Вербіж по **********, 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№631 - ХІ/2018                     
Про надання дозволу на розробку 

проекту детального планування 

території в с. Великий Ключів 

по ******** 

 

          Розглянувши заяву гр. Миронюк Ганни Василівни, жительки села 

Великий Ключів, ***********, від імені якої діє гр. Назарук Мирослав 

Михайлович, жителя с. Нижній Вербіж, *********, 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. Миронюк Ганні Василівні на розроблення проекту 

детального планування території в с. Великий Ключів по ***********, 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№632- ХІ/2018                     
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Олексюк Г.М. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Олексюк Ганни Миколаївни, жительки села 

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

земельною ділянкою площею 0,75 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в селі Великий Ключів в урочищі 

«Піддуброва», 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. Олексюк Ганни 

Миколаївни, жительки села Великий Ключів, ************, площею 0,75 га., 

для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в селі 

Великий Ключів в урочищі «Піддуброва». 

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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 633 - ХІ/2018                     
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Дмитрук М.В. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Дмитрук Марії Василівни, жительки села 

Великий Ключів, *******, про припинення права користування  земельною 

ділянкою площею 0,75 га для ведення особистого селянського господарства, 

яка знаходиться в селі Великий Ключів в урочищі «Піддуброва», 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. Дмитрук Марії 

Василівни, жительки села Великий Ключів, ***********, площею 0,75 га., 

для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в селі 

Великий Ключів в урочищі «Піддуброва». 

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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 634 - ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Кравчук Г.І. 
 

              Розглянувши заяву гр. Кравчук Ганни Іванівни, жительки села 

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

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 1,5000 га., яка знаходиться в селі Великий 

Ключів в урочищі «Піддуброва», 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. Кравчук Ганні Іванівні, жительці села Великий Ключів, 

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 

1,5000 га.,  яка знаходиться в селі Великий Ключів в урочищі «Піддуброва», 

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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№635 - ХІ/2018                     
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Гушул В.М. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Гушула Василя Миколайовича, жителя села 

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

земельною ділянкою площею 0,42 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в селі Великий Ключів по ************, 

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. Гушула Василя 

Миколайовича, жителя села Великий Ключів, **********, площею 0,42 га., 

для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в селі 

Великий Ключів по **********. 

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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 636 - ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Гайовому В.М. 
 

              Розглянувши заяву гр. Гайового Василя Миколайовича, жителя села 

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

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства орієнтованою площею 0,42 га., яка знаходиться в 

селі Великий Ключів по ************, 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. Гайовому Василю Миколайовичу, жителю села Великий 

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

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства орієнтованою площею 0,42 га.,  яка знаходиться в селі Великий 

Ключів по ************ 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 

(одинадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 637 - ХІ/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. М'якущака І.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. М'якущака Івана Дмитровича, жителя села Великий 

Ключів, ***********, 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. М'якущака Івана 

Дмитровича, жителю села Великий Ключів, **************. 

2.Передати у власність гр. М'якущаку Івану Дмитровичу 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 - 0,2371 га; під 

будівлями - 0,0129 га; яка розташована в с. Великий Ключів, *************, 

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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 638 - ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Павлюка М.М. 
 

              Розглянувши заяву гр. Павлюка Михайла Михайловича, жителя села 

Мишин ***********, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва 

орієнтованою площею 0,12 га, яка розташована в селі Мишин по ********** 

на території бувшого господарського двору (із земель запасу) 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. Павлюку Михайлу Михайловичу, жителю села Мишин 

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

земельної ділянки для ведення садівництва орієнтованою площею  0,12 га, 

яка розташована в селі Мишин на території бувшого господарського двору (із 

земель запасу). 

2.Геодизичну зйомку земельних ділянок 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№639 - ХІ/2018                     
Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Обушака Ю.Д. 

            

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

гр. Обушака Юрія Дмитровича, жителя с. Мишин ************, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею  0,2054 га., яка розташована в с. Мишин **********, 

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. 

Обушака Юрія Дмитровича, жителю с. Мишин ************, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею  0,2054 га. 

2.Передати у власність гр. Обушаку Юрію Дмитровичу земельну ділянку  

площею 0,2054 га., а саме:   

– для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  площею – 0,2054 га,  в тому числі: прибудинкова 

територія - 0,1933 га; під будівлями - 0,0121 га, яка знаходиться в с. Мишин 

**********, 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 640 - ХІ/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Тимуляка М.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 0,2518 га гр. Тимуляка Михайла 

Володимировича, жителя села Сопів, ***********, 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 ведення  особистого  селянського  господарства  

площею 0,2518 га. гр. Тимуляка Михайла Володимировича, жителю села 

Сопів, **********. 

2.Передати у власність гр. Тимуляку Михайлу Володимировичу земельну 

ділянку   площею – 0,2518 га, а саме: 

- для ведення  особистого  селянського  господарства: 

площею - 0,2518 га, в тому числі: сіножаті – 0,2518 га; яка розташована в селі 

Нижній Вербіж по *********. 

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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 641 - ХІ/2018                     
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Юрійчука Ю.С. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Юрійчука Юрія Степановича, жителя села 

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

земельною ділянкою площею 0,25 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в селі Великий Ключів в урочищі «Стадниці», 

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. Юрійчука Юрія 

Степановича, жителя села Великий Ключів, ***********, площею 0,25 га., 

для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в селі 

Великий Ключів в урочищі «Стадниці». 

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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 642 - ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Юрійчук А.Ю. 
 

              Розглянувши заяву гр. Юрійчука Андрія Юрійовича, жителя села 

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

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

знаходиться в селі Великий Ключів в урочищі «Стадниці», 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 Андрію Юрійовичу, жителю села Великий 

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

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства орієнтованою площею 0,25 га.,  яка знаходиться в селі Великий 

Ключів в урочищі «Стадниці», 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№643 - ХІ/2018                     
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Суха О.Л 

 

                           

           Розглянувши заяву гр. Суха Оксани Леонідівни, жительки села 

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

земельною ділянкою площею 0,15 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в селі Верхній Вербіж в урочищі «Зарінок», 

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. Суха Оксани 

Леонідівни, жительки села Верхній Вербіж, ***************, площею 0,15 

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

Верхній Вербіж в урочищі «Зарінок». 

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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№644 - ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Досінчук В.Б. 
 

              Розглянувши заяву гр. Досінчука Володимира Богдановича, жителя 

села Великий Ключів, **********, про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства орієнтованою площею 0,15 га., яка 

знаходиться в селі Верхній Вербіж в урочищі «Зарінок», 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. Досінчуку Володимиру Богдановичу, жителю села 

Великий Ключів, *********, на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства орієнтованою площею 0,15 га.,  яка знаходиться в селі Верхній 

Вербіж в урочищі «Зарінок», 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 

(одинадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 645 - ХІ/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Вінтоняк 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 0,2500 га гр. Вінтоняк Марії Василівни, жительки села Верхній 

Вербіж, **********, 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. Вінтоняк Марії 

Василівни, жительці села Верхній Вербіж, *************. 

2.Передати у власність гр. Вінтоняк Марії Василівні 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 - 0,2362 га; під 

будівлями - 0,0138 га; яка розташована в селі Верхній Вербіж, ***********, 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 646  - ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Халявки Л.М. 
 

              Розглянувши заяву гр. Халявки Лесі Михайлівни, жительки села 

Мишин ***********, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства орієнтованою площею 0,15 га., яка знаходиться в 

селі Мишин по ************, 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. Халявці Лесі Михайлівні, жительці села Мишин 

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

орієнтованою площею 0,15 га.,  яка знаходиться в селі Мишин по 

*************, 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№647 - ХІ/2018                     
Про  внесення змін до рішення  

другої сесії третього пленарного  

засідання  сьомого демократичного  

скликання від 22.05.2017 р. № 227 

гр. Боївка П.О. 
 

                  Розглянувши заяву гр. Боївка Петра Олеговича, жителя села 

Мишин вул. Л. Українки, 1 Б, про внесення змін до рішення другої сесії, 

третього пленарного засідання сьомого демократичного скликання 

Нижньовербізької сільської ради ОТГ від 22.05.2017 р. № 227, про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 

0,5427 га, яка розташована в с. Мишин по **********, 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 другої сесії, третього пленарного засідання 

сьомого демократичного скликання Нижньовербізької сільської ради 

ОТГ від 22.05.2017 р. № 227, та викласти його в такій редакції – «Надати 

дозвіл гр. Боївку Петру Олеговичу, жителю села Мишин ***********, на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,5427 га,  яка 

розташована в с. Мишин по ***********, 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№648 - ХІ/2018                     
Про розгляд заяви  

гр.  Стефурак Г.С. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Стефурак Ганни Семенівни, жительки села 

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

земельною ділянкою площею 0,36 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в селі Великий Ключів по **********, 

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.Відмовити  заяву гр. Стефурак Ганни Семенівни, жительки села Великий 

Ключів, ***************, про припинення права користування  земельною 

ділянкою площею 0,36 га для ведення особистого селянського господарства, 

яка знаходиться в селі Великий Ключів по **********, що дана ділянка не 

числиться за нею, згідно земельно-облікових документів. 

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 

(одинадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 649 - ХІ/2018                     
Про розгляд заяви  

гр.  Остапчук М.М. 
                           

           Розглянувши  заяву гр. Остапчука Миколи Миколайовича, жителя села 

Мишин *********, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства орієнтованою площею 0,36 га., яка знаходиться в 

селі Великий Ключів по *********, 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.Відкласти до вияснення заяву гр. Остапчука Миколи Миколайовича, 

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

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства орієнтованою площею 0,36 га., яка 

знаходиться в селі Великий Ключів по ***********, в зв’язку з тим, що дана 

ділянка не числиться за гр. Стефурак Ганною Семенівною. 

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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 650 - ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Миронюк Г.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Миронюк Ганни Василівни, жительки села 

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

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства орієнтованою площею 0,40 га., яка 

знаходиться в селі Великий Ключів по *********, 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. Миронюк Ганні Василівні, жительці села Великий 

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

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства орієнтованою площею 0,40 га.,  яка знаходиться в селі Великий 

Ключів по **********, 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 651 - ХІ/2018                     
Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Янко О. В. 

            

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

гр. Янко Олени Василівни, жительки села Великий Ключів, *********, для 

ведення  особистого  селянського  господарства  площею 1,2479 га.,        яка 

знаходиться в с. Великий Ключів по *********, 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. Янко Олені Василівні, жительці села Великий Ключів **********, 

для ведення особистого селянського  господарства площею  1,2479 га. 
2.Передати у власність гр. Янко Олені Василівні  земельну ділянку  площею 

1,2479 га., а саме:   

– для ведення  особистого  селянського  господарства:  

площею – 1,2479 га, в тому числі: рілля - 0,3634 га; сіножаті – 0,8845 га, яка 

знаходиться в с. Великий Ключів по ************, 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 

(одинадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 652 - ХІ/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Янко О. 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. Янко Олени Василівни, жительки села Великий Ключів 

*************, 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. Янко Олени 

Василівни, жительці села Великий Ключів ***************. 

2.Передати у власність гр. Янко Олені Василівні 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 - 0,2365 га; під 

будівлями - 0,0135 га; яка розташована в селі Великий Ключів по 

************,  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 

(одинадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№653 - ХІ/2018                     
Про розгляд заяви  

гр.  Долішняк Г.Л. 
 

          Розглянувши  заяву гр. Долішняк Галини Лук'янівни, жительки села 

Мишин ************, про затвердження змін конфігурації та площі 

земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства в межах 

погоджених границь, що належать на підставі державного акту про право 

приватної власності на землю серії ІV-ІФ № 002273 від 28.12.1995 року, які 

не відповідають геодезичним обмірам  керуючись ст. 12,  Земельного кодексу  

України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», сесія Нижньовербізької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити гр. Долішняк Галині Лук'янівні, жительці села Мишин 

************, кадастрові плани земельних ділянок для ведення особистого 

підсобного господарства в межах погоджених границь із зміною площі та 

конфігурацією, які виявлено при проведенні геодезичних обмірів, а саме: 

- ділянка № 1 площею – 0,1099 га в тому числі: рілля - 0,1099 га, в селі 

Мишин, по ************; 

- ділянка № 2 площею – 0,0785 га в тому числі: рілля - 0,0785 га, в селі 

Мишин, по ************. 

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 

(одинадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 654 - ХІ/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Боднар Л.Ю.                 

  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 0,1067 га гр. Боднар Любов Юріївни, жительки села Нижніж Вербіж 

*********, 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 0,1067 га. гр. Боднар Любов 

Юріївні, жительці села Нижніж Вербіж ************. 

2.Передати у власність гр. Боднар Любов Юріївні земельну ділянку   

площею – 0,1067 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,1067 га, в тому числі: прибудинкова територія - 0,0859 га; під 

будівлями - 0,0208 га; яка розташована в селі Нижніж Вербіж ************, 

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 

(одинадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 655 - ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

технічної документації по складанню  

кадастрового плану земельної  

ділянки гр.  Юрійчук Г.Д. 
 

          Розглянувши заяву гр. Юрійчук Ганни Дмитрівни, жительки села 

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

технічної документації по складанню кадастрового плану земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,2500 га., що знаходиться в селі Великий Ключів, 

************, 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. Юрійчук Ганні Дмитрівні, жительці села Великий 

Ключів, ************, про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації по складанню кадастрового плану земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0,2500 га., що знаходиться в селі Великий Ключів 

************, 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 

(одинадцята сесія) 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 656 - ХІ/2018                      
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Юрійчук Г.Д. 
 

          Розглянувши заяву гр. Юрійчук Ганни Дмитрівни, жительки села 

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

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,1736 га., що знаходиться в 

селі Великий Ключів, ************, 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. Юрійчук Ганні Дмитрівні, жительці села Великий 

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

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1736 га., що знаходиться в селі Великий Ключів, 

************, 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 

(одинадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№657 - ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

технічної документації по складанню  

кадастрового плану земельної  

ділянки в спільно-сумісну власність  

гр. Юрійчук М.Б., гр. Юрійчук Б. М.  

та гр. Юрійчук М.Б 

 

Розглянувши заяву гр. Юрійчук Марії Василівни, жительки села 

Великий Ключів************; гр. Юрійчука Богдана Миколайовича, жителя 

села Великий Ключів, ************, та Юрійчука Миколи Богдановича 

жителя села Великий Ключів ************, про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації по складанню кадастрового плану 

земельної ділянки в спільно-сумісну власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,2500 га , яка знаходиться в с. Великий Ключів ************,  

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. Юрійчук Марії Василівні, жительці села Великий Ключів, 

************; гр. Юрійчуку Богдану Миколайовичу, жителю села Великий 

Ключів, ************, та Юрійчуку Миколі Богдановичу жителю села 

Великий Ключів, ************, на виготовлення технічної документації по 

складанню кадастрового плану земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,2500 га, яка знаходиться в с. Великий Ключів ************,  для 

передачі її в спільно-сумісну 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 

(одинадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 658 - ХІ/2018                      
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Юрійчук М.В. 
 

          Розглянувши заяву гр. Юрійчук Марії Василівни, жительки села 

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

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,4967 га., що знаходиться в 

селі Великий Ключів, ************, 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. Юрійчук Марії Василівні, жительці села Великий Ключів, 

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 

0,4967 га., що знаходиться в селі Великий Ключів, ************, 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 

(одинадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 659 - ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Миронюк В.Л. 
 

          Розглянувши заяву гр. Миронюка Василя Лук'яновича, жителя села 

Мишин , ************, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

орієнтованою площею 0,15 га., що знаходиться в селі Мишин, ************, 

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. Миронюкук Василю Лук'яновичу, жителю села Мишин , 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд орієнтованою площею 0,15 га., що 

знаходиться в селі Мишин, ************, 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 

(одинадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 660 - ХІ/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Фіцич О.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 0,2500 га гр. Фіцич Ольги Михайлівни, жительки села Мишин, 

************, 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. Фіцич Ольги 

Михайлівни, жительки села Мишин, ************. 

2.Передати у власність гр. Фіцич Ользі Михайлівні 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: рілля – 0,0638 га; прибудинкова територія - 

0,1643 га; під будівлями - 0,0219 га; яка розташована в с. Мишин, 

************, 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 

(одинадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 661 - ХІ/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Фіцич О.М.           

     

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 0,3701 га гр. Фіцич Ольги 

Михайлівни, жителя  села Мишин, ************, 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 0,3701 га., гр. Фіцич Ольги Михайлівни, жительки села 

Мишин, ************. 

2.Передати у власність гр. Фіцич Ользі Михайлівні земельні ділянки   

загальною площею – 0,3701 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

діл. №1 площею - 0,2075 га, в тому числі: рілля - 0,2075 га; яка розташована в 

с. Мишин по ************, з кадастровим номером -   ************; 

діл. №2 площею - 0,1626 га, в тому числі: рілля - 0,1626 га; яка розташована в 

с. Мишин, 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 662 - ХІ/2018                     
Про  внесення змін до рішення  

десятої сесії сьомого демократичного  

скликання від 24.12.2017 р. № 587 

гр. Дронюк М.П. 
 

Розглянувши заяву гр. Дронюк Марії Петрівни, жительки села Мишин, 

************, про внесення змін до рішення десятої сесії, сьомого 

демократичного скликання Нижньовербізької сільської ради ОТГ від 

24.12.2017 р. № 587, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,2758 га, яка знаходиться в селі Мишин 

по ************, 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 десятої сесії, сьомого демократичного 

скликання Нижньовербізької сільської ради ОТГ від 24.12.2017 р. № 587, 

та викласти його в такій редакції – «Надати дозвіл гр. Дронюк Марії 

Петрівні, жительці села Мишин, ************, на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,2758 га,  яка знаходиться в селі Мишин 

по ************, 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 663 - ХІ/2018                     
Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Стефурака Р.В. 
 

           Розглянувши проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки 

гр. Стефурака Романа Васильовича, жителя села Великий Ключів 

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

0,7733 га., яка розташована в селі Великий Ключів по ************, 

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки         

гр. Стефурака Романа Васильовича для ведення особистого селянського  

господарства площею  0,7733 га. 
2.Передати у власність гр. Стефурака Романа Васильовича земельну 

ділянку площею 0,7733 га., а саме:   

– для ведення  особистого  селянського  господарства:  

площею - 0,7733 га, в тому числі: сіножаті - 0,7733 га, яка розташована в селі 

Великий Ключів по ************, 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 664 - ХІ/2018                     
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Кравчук В.І. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Кравчука Василя Івановича, жителя села 

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

земельною ділянкою площею 0,50 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в селі Великий Ключів в урочищі «Грунь», 

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 Кравчука Василя 

Івановича, жителя села Великий Ключів************, площею 0,50 га., для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в селі 

Великий Ключів в урочищі «Грунь». 

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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№665 - ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Кравчук В.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Кравчука Василя Васильовича, жителя села 

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

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства орієнтованою площею 0,50 га., яка 

знаходиться в селі Великий Ключів в урочищі «Грунь», 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. Кравчуку Василю Васильовичу, жителю села Великий 

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

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства орієнтованою площею 0,50 га.,  яка знаходиться в селі Великий 

Ключів в урочищі «Грунь», 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 666- ХІ/2018                     
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Кравчук В.І. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Кравчука Василя Івановича, жителя села 

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

земельною ділянкою площею 0,60 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в селі Великий Ключів в урочищі «Засінне», 

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 Кравчука Василя 

Івановича, жителя села Великий Ключів, ************, площею 0,60 га., для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в селі 

Великий Ключів в урочищі «Засінне». 

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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 667 - ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Явдошняка І.С. 
 

              Розглянувши заяву гр. Явдошняка Ігоря Степановича, жителя села 

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

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства орієнтованою площею 0,60 га., яка 

знаходиться в селі Великий Ключів в урочищі «Засінне», 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 Ігорю Степановичу, жителю села Великий 

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

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства орієнтованою площею 0,60 га.,  яка знаходиться в селі Великий 

Ключів в урочищі «Засінне», 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 

(одинадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 668 - ХІ/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Тимків М.Ю.           

     

  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 0,2938 га гр. Тимків Миколи Юрійовича, 

жителя  села Верхній Вербіж, ************, 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 0,2938 га., гр. Тимків Миколі Юрійовичу, жителю  села Верхній 

Вербіж, ************. 

2.Передати у власність гр. Тимків Миколі Юрійовичу земельну ділянку   

площею – 0,2938 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

площею - 0,2938 га, в тому числі: рілля - 0,2075 га; яка розташована в селі 

Верхній Вербіж в урочищі «Гора», 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 

(одинадцята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 669 - ХІ/2018                     
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Андрійчук 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 0,1035 га гр. Андрійчук Мирослави Миколаївни, жительки  села 

Верхній Вербіж ************, 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 будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,1035 га., гр. Андрійчук 

Мирослави Миколаївни, жительки  села Верхній Вербіж, ************. 

2.Передати у власність гр. Андрійчук Мирославі Миколаївні земельну 

ділянку   площею – 0,1035 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,1035 га, в тому числі: прибудинкова територія - 0,0832 га; під 

будівлями - 0,0203 га; яка розташована в села Верхній Вербіж, ************, 

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 

(одинадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 670 - ХІ/2018                     
Про розгляд заяви  

гр.  Угринчук Ю.Д. 
                           

           Розглянувши  заяву гр. Угринчука Юрія Дмитровича, жителя села 

Нижній Вербіж,  ************,  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 ************,  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,  ************, 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 ************, в зв'язку з відсутністю вільних ділянок до 

проведення робіт по інвентаризації земель села Нижній Вербіж. 

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 

(одинадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№671 - ХІ/2018                     
Про розгляд заяви  

гр.  Туліки Р.Ю. 
                           

           Розглянувши  заяву гр. Туліки Романа Юрійовича, жителя села Нижній 

Вербіж,  ************,  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»,  керуючись ст. 12, Земельного кодексу  України,  

сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Відкласти  заяву гр. Туліки Романа Юрійовича, жителя села Нижній 

Вербіж,  ************, 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», в зв’язку з відсутністю запису земельно-

облікових документах до підтвердження суміжниками факту користування 

даною ділянкою. 

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 

(одинадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ 

 
від «09»  лютого  2018 року              с. Нижній Вербіж 

№672- ХІ/2018            
Про внесення локальних змін 

в генеральний план забудови  

села Великий Ключів 
 

             Розглянувши усні звернення громадян, які просять внести локальні 

зміни в Генеральний план  забудови села Великий Ключів, Коломийського 

району, Івано-Франківської області, що розроблений в 2009 р. та 

затверджений рішенням 18-ої сесії 6-го дем. скликання Великоключівської 

сільської ради від 14.08.2009 р.  №364-18/2009    керуючись ст. ст..16, 17 та 25 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» сесія сільської 

ради 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Замовити виготовлення містобудівної документації по внесенню локальних 

змін в Генеральний план  забудови села Великий Ключів, Коломийського 

району, Івано-Франківської області, а саме: 

 зміна №1- змінити цільове призначення земельної ділянки по ************ 

під виробничу територію для влаштування столярного цеху; 

зміна №2 - змінити цільове призначення землі в районі ************ під 

садибну забудову; 

зміна №3 - змінити цільове призначення землі по ************під садибну 

забудову;  

зміна №4 - змінити цільове призначення землі в районі ************під 

садибну забудову;  

зміна №5 -змінити транспортну схему в урочищі «Стадниці»; 

зміна №6 -змінити транспортну схему в районі ************ 

2. Організацію за виконанням цього рішення покласти на старосту села 

Великий Ключів Угринчука М.Ю. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин Нижньовербізької сільської ради Луцака І.Д. 

  Нижньовербізький  

  cільський голова ОТГ                                        Я.Ю.М'якущак 



 

                                                                           

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(одинадцята сесія) 

 

 РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№673- ХІ/2018           
           
Про припинення права користування   

земельної ділянки  гр. Жупник Г.П. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Жупник Ганни Петрівни, жительки села 

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

земельної ділянки площею 0,46 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в селі Великий Ключів, 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 земельної ділянки Жупник Ганні Петрівні, 

жительки села Великий Ключів, ************, площею 0,46 га., для ведення 

особистого селянського господарства, яка знаходиться в селі Великий 

Ключів по ************.  

2.Перевести  вилучені земельні ділянки 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 674- ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Жупник І.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Жупника Івана Васильовича, жителя села 

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

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,4597 га., яка знаходиться в 

селі Великий Ключів по ************, 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. Жупнику Івану Васильовичу, жителю села Великий 

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

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,4597 га.,  яка знаходиться в селі Великий Ключів по 

************, 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 675 - ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Жупник М.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Жупника Мирослава Васильовича, жителя 

села Великий Ключів, ************, про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 1,3054 га., яка знаходиться в 

селі Великий Ключів в урочищі «Кравцеві Дуби», 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. Жупнику Мирославу Васильовичу, жителю села Великий 

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

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 1,305 га.,  яка знаходиться в селі Великий Ключів в 

урочищі «Кравцеві Дуби», 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 

(одинадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 
від «09» лютого 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№676 - ХІ/2018                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Жупник Н.І. 
 

              Розглянувши заяву гр. Жупник Наталії Іванівни, жительки села 

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

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2338 га., яка знаходиться в 

селі Великий Ключів «За потоком», 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. Жупник Наталії Іванівні, жительці села Великий Ключів, 

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 

0,2338 га.,  яка знаходиться в селі Великий Ключів «За потоком», 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 

(одинадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ 

 
від «09»  лютого  2018 року              с. Нижній Вербіж 

№677 - ХІ/2018            
Про передачу земельних ділянок 

державної власності у комунальну 

власність. 
 

             Відповідно до статей 15, 117, 122 Земельного кодексу України, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.02018 р № 60-Р «Про 

питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних 

громад», керуючись статтями 26, 59 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні » сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Доручити виконавчому комітету Нижньовербізької сільської ради 

звернутися до Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській 

області з клопотанням про передачу в комунальну власність земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення державної власності 

орієнтовною площею 316,2138 га., які розташовані за межами населених 

пунктів сіл Мишин, Великий Ключів, Верхній  Вербіж  та Нижній Вербіж. 

  

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

відділу земельних відносин Нижньовербізької сільської ради Луцака І.Д. 
 

 

 

 

    Нижньовербізький 

    cільський голова ОТГ                                                Я.Ю.М'якущак 

 
 


