
 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(двадцять друга сесія) 

друге пленарне  засідання 

 
 РІШЕННЯ   

 
від «31» жовтня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№944 - ХXII /2018                
 
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Гузійчука В. В. 

 

           Розглянувши заяву гр. Гузійчука Василя Васильовича, жителя села 

Великий Ключів, *, про припинення права користування  земельною 

ділянкою площею 0,5248 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Великий Ключів по вул. Франка, 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. Гузійчука Василя 

Васильовича, жителя села Великий Ключів, *, для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,5248 га, яка розташована в селі Великий 

Ключів по вул. Франка. 

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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне  засідання 

РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№ 945 - ХXII /2018                
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту детального  планування  території 

в с. Великий Ключів, вул. Франка 

               

          Розглянувши заяву гр. Гузійчук Марії Василівни, жительки села 

Великий Ключів, *,  та враховуючи рекомендації  комісії  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. Гузійчук Марії Василівні на розроблення проекту 

детального планування території в селі Великий Ключів, вул. Франка, 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.Визначити замовником проектної документації власника земельної ділянки 

Гузійчук Марію Василівну. 

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 

(двадцять друга сесія) 

друге пленарне засідання 
РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№946 - ХXII /2018                
Про затвердження проекту  

детального планування 

території в с. Нижній Вербіж  

по вул. Стуса. 
               
             Розглянувши заяву гр. Лудчака Олега Ігоровича, жителя села Нижній 

Вербіж,  *, про затвердження проекту детального планування території в с. 

Нижній Вербіж по вул. Стуса, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, 

ст. 26 п. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 24 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», сесія 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

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

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

споруд, в межах власної земельної ділянки Лудчака Олега Ігоровича.             

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 

(двадцять друга сесія) 

друге пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№947- ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Лупан Л. 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 0,1200 га гр. Лупан Любов Василівни, жительки с. 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 0,1200 га. гр. Лупан Любов 

Василівні, жительці с. Верхній Вербіж, вул. Коцюбинського, 19. 

2.Передати у власність гр. Лупан Любов Василівні земельну ділянку   

площею – 0,1200 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,1200 га, в тому числі: пасовища - 0,1200 га; яка розташована в 

селі Верхній Вербіж по вул. Коцюбинського, 37, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№948 - ХXII /2018                
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Ласійчук М. В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Ласійчук Марії Василівни, жительки села 

Нижній Вербіж, *, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

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

селі Нижній Вербіж по вул. Шевченка, 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. Ласійчук Марії Василівні, жительці Нижній Вербіж, *, на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

яка розташована в с. Нижній Вербіж по вул. Шевченка, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№949- ХXII /2018                
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок  

для ведення особистого селянського 

господарства гр. Савчук В. В.       

               Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства  загальною 

площею  0,9648 га. гр. Савчука Василя Васильовича, жителя смт. Заболотів, 

*,  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 проект землеустрою щодо відведення  земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,9648 га 

гр. Савчуку Василю Васильовичу, жителю смт. Заболотів, *.   

2.Передати у власність гр. Савчуку Василю Васильовичу,  земельні ділянки   

загальною площею – 0,9648 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

діл. №1 площею - 0,5797 га, в тому числі рілля – 0,5797 га., яка розташована 

в селі с. Великий Ключів по вул. Набережна з кадастровим номером - *; 

діл. №2 площею – 0,2431 га, в тому числі рілля – 0,2431 га., яка розташована 

в селі с. Великий Ключів по вул. Набережна з кадастровим номером - *; 

діл. №3 площею – 0,1420 га, в тому числі багаторічні насадження – 0,1420 

га., яка розташована в селі с. Великий Ключів по вул. Гагаріна 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№950- ХXII /2018                
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського 

господарства гр. Тріщук М. В.  

      

                       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства  площею  0,1349 

га. гр. Тріщук Марії Василівни, жительки с. 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 проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1349 га гр. Тріщук 

Марії Василівні, жительці с. Великий Ключів вул. Відродження, 120 А.   

2.Передати у власність гр. Тріщук Марії Василівні,  земельну ділянку   

площею – 0,1349 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

площею - 0,1349 га, в тому числі багаторічні насадження – 0,1349 га., яка 

розташована в селі с. Великий Ключів по вул. Відродження 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№951 - ХXII /2018                
Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Боївка П. О.  

            

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

гр. Боївка Петра Олеговича, жителя с. Мишин, *, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею  0,2500 га., яка розташована в с. Мишин по вул. Луцяткова, 

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. 

Боївка Петра Олеговича, жителю с. Мишин, *, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею  0,2500 га. 

2.Передати у власність гр. Боївку Петру Олеговичу 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 – 0,2500 га, яка знаходиться в селі 

Мишин по вул. Луцяткова, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№952- ХXII /2018                
Про надання дозволу на розробку                     
проекту детального планування 

території в с. Нижній Вербіж 

по вул. Українська 

 

          Розглянувши заяву гр. Дзьоби Романа Миколайовича, жителя м. 

Коломия *, та враховуючи рекомендації комісії 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. Дзьобі Роману Миколайовичу на розроблення проекту 

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

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

2.Розроблений проект детального планування території затвердити сесією 

Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3. Визначити замовником проектної документації власника земельної ділянки 

Дзьоба Романа Миколайовича. 

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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№953 - ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Попадюк 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. Попадюк Марії Василівни, жительки с. 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. Попадюк Марії 

Василівні, жительці с. Мишин, *. 

2.Передати у власність гр. Попадюк 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: під житловою забудовою - 0,0534 га; під 

будівлями - 0,0092 га; багаторічні насадження – 0,1874 га; яка розташована в 

селі Мишин по вул. Садівнича, 46, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№954- ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Тріщука 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. Тріщука Михайла Васильовича, жителя с. 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. Тріщуку Михайлу 

Васильовичу, жителю с. Верхній Вербіж, *  

2.Передати у власність гр. Тріщуку Михайлу Васильовичу земельну 

ділянку   площею – 0,2500 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою - 0,2191 га; під 

будівлями - 0,0308 га; яка розташована в селі Верній Вербіж по вул. 

Шевченка, 14 А, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№955 - ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Тріщука 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 0,4333 га гр. Тріщука Михайла 

Васильовича, жителя с. 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 ведення особистого селянського господарства 

площею 0,4333 га. гр. Тріщуку Михайлу Васильовичу, жителю с. Верхній 

Вербіж, вул. Шевченка, 14 А  

2.Передати у власність гр. Тріщуку Михайлу Васильовичу земельну 

ділянку   площею – 0,4333 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

площею - 0,4333 га, в тому числі: рілля – 0,4333 га; яка розташована в селі 

Верній Вербіж по вул. Шевченка, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№956- ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Миронюка В. Л.                 

                       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 0,1270 га гр. Миронюка Василя Лук'яновича, жителя с. 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 0,1270 га. гр. Миронюку Василю 

Лук'яновичу, жителю с. Мишин *. 

2.Передати у власність гр. Миронюку Василю Лук'яновичу земельну 

ділянку   площею – 0,1270 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,1270 га, в тому числі: під житловою забудовою - 0,1054 га; під 

будівлями - 0,0216 га; яка розташована в селі Мишин по вул. І. Франка, 18, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№957- ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право спільно-сумісної 

власності на землю гр. Тинкалюк Л. І.,  

гр. Стефак І. О. 

                       Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

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

право спільно-сумісної власності на земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд загальною 

площею 0,2500 га гр. Тинкалюк Любов Іванівни, жительки с. Нижній Вербіж, *, та 

гр. Стефак Івана Олексійовича, жителя села Нижній Вербіж, *, керуючись ст. 26 п. 

34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 89, 116, 118, 

121,  Земельного кодексу України,  сільська рада  

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 спільно-сумісної 

власності на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд загальною площею 0,2500 га гр. 

Тинкалюк Любов Іванівні та гр. Стефак Івану Олексійовичу. 

2.Передати в спільно-сумісну власність гр. Тинкалюк Любов Іванівні та гр. 

Стефак Івану Олексійовичу  земельну ділянку загальною площею – 0,2500 га, а 

саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

загальною площею - 0,2500 га, в тому числі: багаторічні насадження – 0,1210 га; 

прибудинкова територія - 0,1098 га; під будівлями - 0,0192 га, яка розташована в 

селі Нижній Вербіж по вул. Шевченка, 64 А. 

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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№958 - ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Мельничука В. 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 0,1366 га гр. Мельничука Василя Миколайовича, жителя с. 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 0,1366 га. гр. Мельничуку Василю 

Миколайовичу, жителю с. Верхній Вербіж, *.  

2.Передати у власність гр. Мельничуку Василю Миколайовичу земельну 

ділянку   площею – 0,1366 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,1366 га, в тому числі: багаторічні насадження – 0,0453 га; під 

житловою забудовою - 0,0815 га; під будівлями - 0,0098 га; яка розташована в 

селі Верній Вербіж по вул. І. Франка, 63 А, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№959 - ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Мельничука В. М.               

                       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 0,1621 га гр. Мельничука Василя 

Миколайовича, жителя с. 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 ведення особистого селянського господарства 

площею 0,1621 га. гр. Мельничуку Василю Миколайовичу, жителю с. 

Верхній Вербіж, *.  

2.Передати у власність гр. Мельничуку Василю Миколайовичу земельну 

ділянку площею – 0,1621 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

площею - 0,1621 га, в тому числі: рілля – 0,1621 га; яка розташована в селі 

Верній Вербіж в урочищі «Над скалою», 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року              с. Нижній Вербіж 

№960 - ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Мельничук М. М.               

                       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 0,3629 га гр. Мельничук Марії Мафтеївни, 

жительки с. 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 ведення особистого селянського господарства 

площею 0,3629 га. гр. Мельничук Марії Мафтеївні, жительці с. Верхній 

Вербіж, *.  

2.Передати у власність гр. Мельничук Марії Мафтеївні земельну ділянку 

площею – 0,3629 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

площею - 0,3629 га, в тому числі: рілля – 0,3629 га; яка розташована в селі 

Верній Вербіж по вул. І. Франка, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№961 - ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Мельничук 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 0,2051 га гр. Мельничук Марії Мафтеївни, жительки с. 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 0,2051 га. гр. Мельничук Марії 

Мафтеївні, жительці с. Верхній Вербіж, *.  

2.Передати у власність гр. Мельничук Марії Мафтеївні земельну ділянку   

площею – 0,2051 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,2051 га, в тому числі: під житловою забудовою - 0,1922 га; під 

будівлями - 0,0129 га; яка розташована в селі Верній Вербіж по вул. І. 

Франка, 63, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№962 - ХXII /2018                
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Жупник Г. П. 

 

           Розглянувши заяву гр. Жупник Ганни Петрівни, жительки села 

Великий Ключів *, про припинення права користування  земельною 

ділянкою площею 0,31 га для ведення особистого селянського господарства в 

с. Великий Ключів по вул. Коновальця , 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. Жупник Ганни 

Петрівни, жительки села Великий Ключів *, для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,31 га, яка розташована в селі Великий 

Ключів по вул. Коновальця. 

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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№963 - ХXII /2018                
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Жупника І. М. 
 

              Розглянувши заяву гр. Жупника Ігора Мирославовича, жителя села 

Великий Ключів, *, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,3100 га., яка розташована в селі Великий 

Ключів по вул. Коновальця, 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 Ігору Мирославовичу, жителю села Великий 

Ключів, *, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,3100 га.,  

яка розташована в с. Великий Ключів по вул. Коновальця, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№964 - ХXII /2018                
Про надання дозволу на розробку                     
проекту детального планування 

території в с. Великий Ключів 

по вул. Відродження 

 

          Розглянувши заяву гр. Цвігуна Володимира Сергійовича, жителя села 

Великий Ключів, *, та враховуючи рекомендації комісії  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. Цвігуну Володимиру Сергійовичу 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. Визначити замовником проектної документації власника земельної ділянки 

Цвігуна Володимира Сергійовича. 

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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№965 - ХXII /2018       
         
Про розгляд заяви  

гр.  Андрійчука І. В. 
                           

           Розглянувши  заяву гр. Андрійчука Івана Володимировича, жителя 

села Верхній Вербіж,  *,  про виділення йому земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства орієнтованою площею 0,25 га в селі 

Верхній Вербіж із земель запасу сільської ради, 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 заяву гр. Андрійчуку Івану Володимировичу, жителю села 

Верхній Вербіж,  *,  про виділення йому земельної ділянки  для ведення 

особистого селянського господарства орієнтованою площею  0,25 га в селі 

Верхній Вербіж, до наступного засідання сесії сільської ради, так як вона 

потребує додаткового вивчення. 

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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№966 - ХXII /2018                
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Стефак Н.І. 
 

              Розглянувши заяву гр. Стефак Наталії Ігорівни, жительці села 

Великий Ключів, *, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,3541 га., яка розташована в селі Великий 

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

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

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

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Стефак Наталії Ігорівні, жительці с. Великий Ключів, *, 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,3541 га.,  яка 

розташована в с. Великий Ключів по вул. Відродження, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№967 - ХXII /2018                
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Стефак І.І. 
 

              Розглянувши заяву гр. Стефак Івана Івановича, жителя села Великий 

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

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,5107 га., яка розташована в селі Великий Ключів в 

урочищі «Погір», керуючись  ст.. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу 

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

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

сільської ради об’єднаної територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Стефак Івану Івановичу, жителю с. Великий Ключів, *, на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,5107 га.,  яка 

розташована в с. Великий Ключів в урочищі «Погір», 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№968 - ХXII /2018                
Про розгляд заяви  

гр.  Шевчука І.М. 
                           

           Розглянувши  заяву гр. Шевчука Івана Миколайовича, жителя села 

Верхній Вербіж,  *,  про виділення йому земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства орієнтованою площею 0,25 га в селі 

Верхній Вербіж із земель запасу сільської ради, 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  заяву гр. Шевчуку Івану Миколайовичу, жителю села Верхній 

Вербіж,  *,  про виділення йому земельної ділянки  для ведення особистого 

селянського господарства орієнтованою площею  0,25 га в селі Верхній 

Вербіж, до наступного засідання сесії сільської ради, так як вона потребує 

додаткового вивчення  

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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№969- ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Сорич 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 0,0904 га гр. Сорич Михайла Васильовича, жителя с. 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 0,0904 га. гр. Сорич Михайлу 

Васильовичу, жителю с. Нижній Вербіж, *. 

2.Передати у власність гр. Сорич Михайлу Васильовичу земельну ділянку   

площею – 0,0904 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,0904 га, в тому числі: рілля - 0,0220 га; прибудинкова територія – 

0,0410 га; під будівлями – 0,0274 га, яка розташована в селі Нижній Вербіж 

по вул. Молодіжна, 13, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№970 - ХXII /2018   
Про  внесення змін до рішення  

п'ятнадцятої сесії сьомого  

демократичного скликання  

від 12.04.2018 р. № 721 

гр. Муращука В. С. 
 

                  Розглянувши заяву гр. Муращука Василя Станіславовича, 

жителя м. Коломия, *, про внесення змін до рішення п'ятнадцятої сесії 

сьомого демократичного скликання Нижньовербізької сільської ради ОТГ від 

12.04.2018 р. № 721, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва площею 0,0641 га, яка розташована в с. Нижній  Вербіж по вул. 

Дружби, 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 п'ятнадцятої сесії, сьомого демократичного 

скликання Нижньовербізької сільської ради ОТГ від 12.04.2018 р. № 721, 

та викласти його в такій редакції – «Надати дозвіл гр. Муращуку Василю 

Станіславовичу, жителю м. Коломия, *, на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва площею 0,0641 га, яка розташована в с. Нижній Вербіж по вул. 

Дружби, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№971 - ХXII /2018   
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Гринюк Я. 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 0,2491 га гр. Гринюк Ярослава Васильовича, жителя с. Поточище, *, 

Городенківський район, 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 0,2491 га. гр. Гринюк Ярославу 

Васильовичу, жителю с. Поточище, вул. Коновальця, 5, Городенківський р-н. 

2.Передати у власність гр. Гринюк Ярославу Васильовичу земельну 

ділянку   площею – 0,2491 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,2491 га, в тому числі: багаторічні насадження - 0,1792 га; 

прибудинкова територія – 0,0647 га; під будівлями – 0,0052 га, яка 

розташована в селі Верхній Вербіж по вул. Ірчана, 6, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№972 - ХXII /2018   
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Гринюк Я. 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 0,1255 га гр. Гринюк Ярослава 

Васильовича, жителя с. Поточище, *, Городенківський район, 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 0,1255 га. гр. Гринюк Ярославу Васильовичу, жителю с. Поточище, 

*, Городенківський р-н. 

2.Передати у власність гр. Гринюк Ярославу Васильовичу земельну 

ділянку   площею – 0,1255 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

площею - 0,1255 га, в тому числі: рілля - 0,1255 га, яка розташована в селі 

Верхній Вербіж по вул. Ірчана, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№973 - ХXII /2018                
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Клапцуняк Д. Д.  
 

              Розглянувши заяву гр. Клапцуняка Дмитра Дмитровича, жителя села 

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

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1236 га., яка 

розташована 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. Клапцуняку Дмитру Дмитровичу, жителю с. Космач, *, на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0,1236 га.,  яка розташована в селі 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№974 - ХXII /2018                
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту детального  планування  території 

в с. Нижній Вербіж, вул. В.Івасюка 

               

          Розглянувши заяву гр. Майгутяк Галини Василівни, жительки м. 

Коломия, *,  та враховуючи рекомендації комісії 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. Майгутяк Галині Василівні на розроблення проекту 

детального планування території в селі Нижній Вербіж по вул. В.Івасюка, 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.Визначити замовником проектної документації власника земельної ділянки 

Майгутяк Галину Василівну. 

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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№975- ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Баб'юк Г. М.  

  

                       Розглянувши технічну документацію із землеустрою, щодо 

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

посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства загальною   площею 0,2650 га., гр. Баб'юк Галини 

Миколаївни, 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 

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

на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 

загальною   площею 0,2650 га. гр. Баб'юк Галині Миколаївні, жительці села 

Мишин, *. 

2.Передати у власність гр.  Баб'юк Галині Миколаївні, земельні ділянки 

загальною   площею – 0,2650 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

діл.№1 площею - 0,1835 га, в тому числі: рілля – 0,1835 га.,  в с. Мишин по 

вул. Січових Стрільців, з кадастровим номером - *. 

діл.№2 площею – 0,0815 га, в тому числі: рілля – 0,0815 га., в с. Мишин по 

вул. Січових Стрільців 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№976 - ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Баб'юк Г. 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. Баб'юк Галини Миколаївни, 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. Баб'юк Галині 

Миколаївні, жительці села Мишин, *.  

2.Передати у власність гр. Баб'юк Галині Миколаївні 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 – 0,0156 га; під житловою забудовою 

- 0,2295 га; під будівлями - 0,0047 га; яка розташована в селі Мишин по вул. 

Січових Стрільців, 103, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№ 977 - ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Онофрук В. Й.                

                       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 0,2432 га, гр. Онофрук Василя Йосиповича, жителя 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 0,2432 га., гр. Онофруку Василю 

Йосиповичу, жителю села Мишин, *.  

2.Передати у власність гр. Онофруку Василю Йосиповичу земельну 

ділянку   площею – 0,2432 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,2432 га, в тому числі: пасовища – 0,2432 га; яка розташована в 

селі Мишин по вул. Морічкова, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№978 - ХXII /2018                
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Шкондеюк М.В. 

 

           Розглянувши заяву гр. Шкондеюк Марії Василівни, жительки селища 

Кути, Косівського р-ну, *, про припинення права користування  земельною 

ділянкою площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в селі Мишин в урочищі 

«Морічка» , 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. Шкондеюк Марії 

Василівни, жительки селища Кути, Косівського р-ну, вул. Польова, 14, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0,2500 га, яка розташована в селі Мишин в урочищі 

«Морічка». 

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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№979 - ХXII /2018                
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Пліхтяк Л. В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Пліхтяк Лілії Василівни, жительки с. Мишин 

*, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею 0,2500 га., яка 

розташована в селі Мишин в урочищі «Морічка», 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. Пліхтяк Лілії Василівні, жительці с. Мишин *, на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0,2500 га., яка розташована в селі Мишин в урочищі 

«Морічка», 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№980- ХXII /2018                
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Шкондеюк М.В. 

 

           Розглянувши заяву гр. Шкондеюк Марії Василівни, жительки селища 

Кути, Косівського р-ну, *, про припинення права користування земельною 

ділянкою площею 0,0557 га для ведення особистого селянського 

господарства в селі Мишин по вул. Стефаника, 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. Шкондеюк Марії 

Василівни, жительки селища Кути, Косівського р-ну, *, для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,0557 га, яка розташована в 

селі Мишин по вул. Стефаника. 

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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№981 - ХXII /2018                
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Пліхтяк Л. В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Пліхтяк Лілії Василівни, жительки с. Мишин 

*, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,0557 га., яка розташована в селі Мишин по вул. 

Стефаника, 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. Пліхтяк Лілії Василівні, жительці с. Мишин *, на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,0557 га., яка 

розташована в селі Мишин по вул. Стефаника, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№982 - ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Максим'юк М.М.  

              

                       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 0,4068 га гр. Максим'юк Меланії 

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 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 0,4068 га. гр. Максим'юк Меланії Миколаївні, жительці села Верхній 

Вербіж, *. 

2.Передати у власність гр. Максим'юк Меланії Миколаївні земельну 

ділянку   площею – 0,4068 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

площею - 0,4068 га, в тому числі: рілля - 0,4068 га, яка розташована в селі 

Верхній Вербіж в урочищі «Царина», 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№983 - ХXII /2018                
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Дмитрук І.І. 
 

              Розглянувши заяву гр. Дмитрука Іллі Івановича, жителя с. Великий 

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

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,6955 га., яка розташована в селі Великий Ключів, 

вул. Гагаріна, 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. Дмитрук Іллі Івановичу, жителю с. Великий Ключів, *, на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,6955 га., яка 

розташована в селі Великий Ключів, вул. Гагаріна, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№984 - ХXII /2018                
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Олексюк Г. М. 
 

              Розглянувши заяву гр. Олексюк Ганни Миколаївни, жительки села 

Великий Ключів, *, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,3631 га., яка розташована в селі Великий 

Ключів в урочищі «Погір», 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. Олексюк Ганні Миколаївні, жительці села Великий 

Ключів, *, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,3631 га., 

яка розташована в селі Великий Ключів, в урочищі «Погір», 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№985 - ХXII /2018                              
Про розгляд заяви  

гр.  Чуфриди М. І. 
                           

           Розглянувши  заяву гр. Чуфриди Мар'яни Ігорівни, жительки села 

Нижній Вербіж,  *,  про виділення їй земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства орієнтованою площею 0,15 га в селі 

Нижній Вербіж із земель запасу сільської ради, 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. Чуфриді Мар'яні Ігорівні, жительці села Нижній 

Вербіж,  *,  про виділення їй земельної ділянки  для ведення особистого 

селянського господарства орієнтованою площею  0,15 га в селі Нижній 

Вербіж, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№986 - ХXII /2018                
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту детального  планування  території 

в с. Мишин по вул. Садівнича, 21 

               

          Розглянувши заяву гр. Кузьменчука Івана Миколайовича, жителя села 

Мишин, *,  та враховуючи рекомендації комісії  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», 

виконавчий комітет Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

В И Р І Ш И В: 

 

1.Надати дозвіл гр. Кузьменчуку Івану Миколайовичу на розроблення 

проекту детального планування території в  селі Мишин 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.Визначити замовником проектної документації власника земельної ділянки 

Кузьменчука Івана Миколайовича.  

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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№987 - ХXII /2018                               
Про розгляд заяви  

гр.  Макарчук Н. М. 
                           

           Розглянувши  заяву гр. Макарчук Наталії Михайлівни, жительки села 

Верхній Вербіж *,  про виділення їй земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

орієнтованою площею 0,12 га із земель запасу 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. Макарчук Наталії Михайлівні, жительці села Верхній 

Вербіж,  *,  про виділення їй земельної ділянки  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

орієнтованою площею  0,12 га, на території  Нижньовербізької сільської ради 

ОТГ, в зв'язку з відсутністю вільних земельних ділянок.  

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

 

 
Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                                        Я.Ю.М'якущак 

 

 

 

 



 

                                                                            

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№988 - ХXII /2018                               
Про затвердження проекту  

детального планування 

території в с. Великий Ключів  

по вул. Набережна 

               
             Розглянувши заяву гр. Максим'юка Василя Васильовича, жителя села 

Великий Ключів, *, про затвердження проекту детального планування 

території в с. Великий Ключів по вул. Набережна, керуючись ст. 12 

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

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

містобудівної діяльності», сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити проект детального планування території в с. Великий Ключів по 

вул. Набережна, під будівництво столярного цеху, в межах власної земельної 

ділянки гр. Максим'юка Василя Васильовича.             

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  відділу  

земельних  відносин сільської ради  І. Луцака. 

 
Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 
  



                                                                            

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№989 - ХXII /2018                               
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту детального  планування  території 

в с. Нижній Вербіж по вул. Лисенка 

               

          Розглянувши заяву гр. Тимофіїв Олесі Юріївни, жительки 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», 

виконавчий комітет Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

В И Р І Ш И В: 

 

1.Надати дозвіл гр. Тимофіїв Олесі Юріївні на розроблення проекту 

детального планування території в  селі Нижній Вербіж по вул. Лисенка, 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.Визначити замовником проектної документації власника земельної ділянки 

Тимофіїв Олесю Юріївну.  

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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№990 - ХXII /2018                              
Про затвердження проекту  

детального планування 

території в с. Великий Ключів  

по вул. Довбуша 

               
             Розглянувши заяву гр. Котюка Василя Васильовича, жителя села 

Великий Ключів, *, про затвердження проекту детального планування 

території в с. Великий Ключів по вул. Довбуша, керуючись ст. 12 Земельного 

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

Україні», ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити проект детального планування території в с. Великий Ключів по 

вул. Довбуша, під будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, в межах власної земельної ділянки гр. 

Котюка Василя Васильовича.             

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  відділу  

земельних  відносин сільської ради  І. Луцака. 
 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                                    Я.Ю.М'якущак 
  



                                                                            

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№991 - ХXII /2018                              
Про затвердження проекту  

детального планування 

території в с. Великий Ключів  

по вул. Січових Стрільців 

               
             Розглянувши заяву гр. Котюк Ганни Василівни, жительки села 

Великий Ключів, *, про затвердження проекту детального планування 

території в с. Великий Ключів по вул. Січових Стрільців, керуючись ст. 12 

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

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

містобудівної діяльності», сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити проект детального планування території в с. Великий Ключів по 

вул. Січових Стрільців, під будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд, в межах власної земельної 

ділянки гр. Котюк Ганни Василівни.             

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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№992 - ХXII /2018                
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення  

земельної ділянки гр. Ткачука Ю. Б.  
       Розглянувши проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки гр. Ткачука Юрія Богдановича, жителя м. Коломия *, 

керуючись ст. ст. 12, 20, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року № 502 та  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Нижньовербізької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки в селі Нижній Вербіж, в урочищі «Дворище»  площею   

0,2735 га., з земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства на земельну ділянку для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,2735 га, яка 

виділялась для ведення особистого селянського господарства на ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Кадастровий номер земельної ділянки   * 

3.Внести зміни в земельно-облікові документи. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                      Я.Ю.М'якущак 
  



                                                                            

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№993 - ХXII /2018                
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського 

господарства гр. Нагорняк Н. Л.          

        

                       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства  площею 0,2500 га. 

гр. Нагорняк Надії Лук'янівни, жительки села Мишин, *, від імені якої діє гр. 

Нагорняк Іван Іванович, житель 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 проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,2500 га., гр. 

Нагорняк Надії Лук'янівні, жительці села Мишин, *. 

2.Передати у власність гр. Нагорняк Надії Лук'янівні, земельну ділянку   

площею – 0,2500 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

площею - 0,2500 га, в тому числі рілля – 0,2500 га., яка розташована в селі 

Мишин по вул. Бурова 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№994 - ХXII /2018                               
Про повторний розгляд  

заяви гр.  Соломахи В. Д. 

                           

           Розглянувши повторну заяву гр. Соломахи Василя Дмитровича,  

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

ведення особистого селянського господарства орієнтованою площею    0,15 

га.,  яка знаходиться   по вул. Шевченка, (що була в користуванні Ласійчук 

Калини Михайлівни), 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. Надати  дозвіл   гр. Соломаха Василю Дмитровичу,  жителя села Нижній 

Вербіж,  *, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства орієнтованою 

площею 0,15 га.,  яка розташована в с. Нижній Вербіж по вул. Шевченка, в 

межах населеного пункту 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№995 - ХXII /2018                
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського 

господарства гр. Жупник М.В.          

        

                       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства  площею 1,3054 га. 

гр. Жупника Мирослава Васильовича, 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 проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства площею 1,3054 га., гр. 

Жупнику Мирославу Васильовичу, жителю села Великий Ключів, *. 

2.Передати у власність гр. Жупнику Мирославу Васильовичу, земельну 

ділянку   площею – 1,3054 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

площею – 1,3054 га, в тому числі сіножаті – 1,3054 га., яка розташована в селі 

Великий Ключів в урочищі «Кравцеві Дуби» 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№996 - ХXII /2018                
Про припинення права користування   

земельною ділянкою  гр. Гайового В. І. 

 

           Розглянувши заяву гр. Гайового Василя Івановича, жителя села 

Великий Ключів, *, про припинення права користування  земельною 

ділянкою площею 0,3181 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Великий Ключів по вул. Шевченка , 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. Гайового Василя 

Івановича, жителя села Великий Ключів, *, для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,3181 га, яка розташована в селі Великий 

Ключів по вул. Шевченка. 

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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№997 - ХXII /2018                
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Левенчук М. В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Левенчук Мар'яни Вікторівни, жительки села 

Малий  Ключів, *, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,3181 га., яка розташована в селі Великий 

Ключів, по вул..Шевченка,  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. Левенчук Мар'яні Вікторівні, жительці села Малий  

Ключів, * на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства  площею 0,3181 

га., яка розташована в селі Великий Ключів, по вул.Шевченка , 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№998 - ХXII /2018                
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Левенчук Г. В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Левенчук Галини Василівни, жительки села 

Малий  Ключів, * про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства   площею 0,2585 га., яка розташована в селі 

Великий Ключів, по вул..Шевченка,  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. Левенчук Галині Василівні, жительці села Малий  

Ключів, * на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства   площею 0,2585 

га.,  яка розташована в селі Великий Ключів, по вул..Шевченка, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№999 - ХXII /2018                
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Левенчук Г. В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Левенчук Галини Василівни, жительки села 

Малий  Ключів, *, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд   

площею 0,2500 га., яка розташована в селі Великий Ключів, по вул..Франка, 

28 А,  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. Левенчук Галині Василівні, жительці села Малий  

Ключів, * на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для  будівництва  та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд   площею 0,2500 га., яка розташована в селі 

Великий Ключів, по вул..Франка, 28 А  , 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№1000 - ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Григорців Д. 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 0,2465 га., гр. Григорців Дмитра Дмитровича, жителя с. 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 0,2465 га. гр. Григорців Дмитру 

Дмитровичу, жителю с. Мишин *. 

2.Передати у власність гр. Григорців Дмитру Дмитровичу земельну 

ділянку   площею – 0,2465 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,2465 га, в тому числі: рілля  - 0,2175 га; під житловою забудовою 

- 0,0198 га; під будівлями - 0,0092 га; яка розташована в селі Мишин по вул. 

Гірська, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№1001 - ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Григорців Д. Д.  

  

                       Розглянувши технічну документацію із землеустрою, щодо 

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

посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства загальною   площею 0,2378 га., гр. Григорців 

Дмитра Дмитровича, жителя с. 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 

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

на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 

загальною   площею 0,2378 га. гр. Григорців Дмитру Дмитровичу, жителю с. 

Мишин *. 

2.Передати у власність гр.  Григорців Дмитру Дмитровичу, земельні 

ділянки загальною   площею – 0,2378 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

діл.№1 площею - 0,1320 га, в тому числі: рілля – 0,1320 га.,  в с. Мишин по 

вул. Гірська, з кадастровим номером - *. 

діл.№2 площею – 0,1058 га, в тому числі: рілля – 0,1058 га., в с. Мишин по 

вул. Грушевського 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№1002- ХXII /2018                
Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Мацалик П. М.  

            

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

гр. Мацалик Парасковії Миколаївни, жительки с. Мишин, *, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею  0,0500 га., яка розташована в с. Мишин по вул. Долішна, 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. 

Мацалик Парасковії Миколаївні, жительці с. Мишин, * для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею  0,0500 га. 

2.Передати у власність гр. Мацалик Парасковії Миколаївні земельну 

ділянку  площею 0,0500 га., а саме:   

– для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд:   
площею – 0,0500 га, в тому числі: рілля – 0,0500 га, яка знаходиться в селі 

Мишин по вул. Долішна, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№1003- ХXII /2018                
 

Про внесення змін до рішення 

10 сесії 7 демократичного скликання  

Мишинської  сільської ради № 115-10/2016 р. 

від 12.10.2016 року 

               
             Заслухавши інформацію землевпорядника Лисишин Ірини Петрівни, 

яка довела до відома, про те, що при виготовленні проекту детального 

планування території в с. Мишин по вул. Шевченка для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд не 

враховані земельні ділянки, які перебували на той час у власності та 

користуванні громадян на даній території ст.. 12, Земельного кодексу 

України, ст. 26 п. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  

сільська рада  
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Внести зміни до рішення 10 сесії 7-го демократичного скликання 

Мишинської сільської ради № 115-10/2016,  від 12.10.2016 р та викласти його 

в такій редакції - «Внести зміни в детальний план території масиву 

першочергової забудови в селі Мишин по вул. Шевченка під будівництво 

індивідуальних житлових будинків для учасників АТО». 

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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№1004 - ХXII /2018                
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Максим'юк Г. 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 0,1583 га., гр. Максим'юк Ганни Миколаївни, жительки с. 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 0,1583 га. гр. Максим'юк Ганні 

Миколаївні, жительці с. Мишин *. 

2.Передати у власність гр. Максим'юк Ганні Миколаївні земельну ділянку   

площею – 0,1583 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,1583 га, в тому числі: під житловою забудовою - 0,1394 га; під 

будівлями - 0,0189 га; яка розташована в селі Мишин по вул. Зелена, 1, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№1005 - ХXII /2018                
Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Маковійчук О. Р.  

            

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

гр. Маковійчук Оксани Романівни, жительки с. Нижній Вербіж, *, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею  0,1067 га., яка розташована в с. Нижній Вербіж по вул. 

Українська, 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. 

Маковійчук Оксані Романівні, жительці с. Нижній Вербіж, *, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею  0,1067 га. 

2.Передати у власність гр. Маковійчук Оксані Романівні 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: під житловою забудовою – 0,1067 га, яка 

розташована в селі Нижній Вербіж по вул. Українська, 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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№1006 - ХXII /2018                              
 

Про затвердження проекту  

детального планування 

території в с. Великий Ключів  

по вул. Кленова 

               
             Розглянувши заяву гр. Ужитчак Ілони Романівни. про затвердження 

проекту детального планування території в с. Великий Ключів по вул. 

Кленова, в межах земельної ділянки для будівництва житлового будинку 

господарських будівель і споруд, керуючись ст. 12 Земельного кодексу 

України, ст. 26 п. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

сесія Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити проект детального планування території в с. Великий Ключів по 

вул. Кленова, в межах власної земельної ділянки гр.. Ужитчак Ілони 

Романівни для будівництва житлового будинку господарських будівель і 

споруд. 

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 

(двадцять друга сесія) 

друге  пленарне засідання 
 РІШЕННЯ   

 
від « 31» жовтня 2018 року                                                    с. Нижній Вербіж  

№1007 - ХXII /2018                
Про надання дозволу на розробку                     
проекту детального планування 

території в с. Великий Ключів 

по вул. Відродження 

 

          Розглянувши заяву гр. Попадюка Василя Васильовича, жителя села 

Великий Ключів, * 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. Попадюку Василю Васильовичу на розроблення проекту 

детального планування території в с. Великий Ключів по вул. Відродження, 

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. Визначити замовником проектної документації власника земельної ділянки 

Попадюка Василя Васильовича. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

Нижньовербізький  

cільський голова ОТГ                                             Я.Ю.М'якущак           

 

 


