
 

 
 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(десята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№586- Х/2017  

Про припинення права користування                      
земельною  ділянкою  гр. Миронюк Г.П. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Миронюк Ганни Петрівни, жительки села 

Мишин, *********, про припинення права користування  земельною 

ділянкою для ведення особистого селянського господарства   площею 0,15 га, 

яка знаходяться в с. Мишин по ********, керуючись ст. 12, 140, 141 

Земельного кодексу  України,  сільська рада 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Припинити право користування земельною ділянкою гр. Миронюк Ганни 

Петрівни, жительки села Мишин, ********, для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,15 га, яка знаходиться в с. Мишин по 

**********. 

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

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

 
 

 

 

              Нижньовербізький 

              cільський голова ОТГ                                         Я.Ю.М'якущак 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(десята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№587- Х/2017                     
Про   надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою, щодо відведення  

земельної  ділянки  гр. Дронюк М.П. 
 

              Розглянувши заяву гр. Дронюк Марії Петрівни, жительки села 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,15 

га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в селі 

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Дронюк Марії Петрівні, жительці села Мишин, 

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

земельної ділянки орієнтованою площею 0,15 га., для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту села 

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

2.Геодизичну зйомку земельної ділянки проводити в присутності 

землевпорядника Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                                       Я.Ю.М'якущак 
  



 

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(десята сесія) 

 

РІШЕННЯ   

 

від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№588- Х/2017                     

Про затвердження проекту  

детального планування 

території в с. Мишин  

по ********* 

               

             Розглянувши заяву гр. Боївка Петра Олеговича, жителя села Мишин 

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

Мишин по ********,    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 сільської ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити проект детального планування території в с. Мишин по 

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

споруд, в межах земельної ділянки Боївка Петра Олеговича. 

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 

(десята сесія) 

 

 РІШЕННЯ   

 

від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№589- ІХ/2017                     

 

Про затвердження проекту  

детального планування 

території в с. Мишин  

по ********** 

               

             Розглянувши заяву гр. Мацалик Парасковії Миколаївни, жительки 

села Мишин вул. Долішна, 24, про затвердження проекту детального 

планування території в с. Мишин по ***** , 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 сільської ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити проект детального планування території в с. Мишин по ******, 

під будівництво житлового будинку, господарських будівель та споруд, в 

межах земельної ділянки Мацалик Парасковії Миколаївни. 

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 

(десята сесія) 

 РІШЕННЯ   

 

від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№ 590- ІХ/2017    

                  

Про затвердження проекту  

детального планування 

території в с. Нижній Вербіж  

по ******** 

               

             Розглянувши заяву гр. Онофрука Юрія Йосиповича, жителя села 

Мишин вул. Морічкова, 10, про затвердження проекту детального 

планування території в с. Нижній Вербіж по ******, 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 сільської ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

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

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

споруд, в межах власної земельної ділянки Онофрука Юрія Йосиповича. 

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 

(десята сесія) 

 РІШЕННЯ   

 

від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№591- Х/2017                     

Про затвердження проекту  

детального планування 

території в с. Верхній Вербіж  

по ******** 

               

             Розглянувши заяву гр. Тимошишина Василя Васильовича, жителя 

села Верхній Вербіж, ******, про затвердження проекту детального 

планування території в с. Верхній Вербіж по *********, 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 сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

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

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

споруд, в межах власної земельної ділянки Тимошишина 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 

(десята сесія) 

РІШЕННЯ   

 
від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№ 592- Х/2017                     
Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Панчук М.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Панчук Марії Василівни, жительки села 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,1454 га., в селі Мишин, по **********, керуючись  ст.. 12, 116, 

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

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

землеустрій», сесія сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Панчук Марії Василівні, жительці села Мишин, *******, 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,1454 га.,  яка знаходиться в с. Мишин по 

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

2.Геодизичну зйомку земельної ділянки проводити в присутності 

землевпорядника Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 

 

 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                             Я.Ю.М'якущак 
  



 

 
 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(десята сесія) 

 
РІШЕННЯ   

 
від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№593- Х/2017  

Про розгляд заяви настоятеля  

церкви священника Шевчука І.П.  
 

                           

           Розглянувши заяву настоятеля церкви священника Шевчука Івана 

Прокоповича, жителя села Верхній Вербіж, **********, про припинення 

права користування земельною ділянкою, яка була надана церковній громаді 

для ведення особистого селянського господарства   площею 0,50 га, що 

знаходяться  в селі Верхній Вербіж в урочищі «Лан», керуючись ст. 12, 140, 

141 Земельного кодексу  України,  сільська рада 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Відмовити заяву про припинення права користування земельною ділянкою,  

яка була надана церковній громаді для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,50 га, що знаходяться  в селі Верхній Вербіж в 

урочищі «Лан», в зв’язку з відсутністю письмової згоди церковної громади 

села Верхній Вербіж.  

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 
 

 

          Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                                   Я.Ю.М'якущак 
  



 
 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(десята сесія) 

 
РІШЕННЯ   

 
від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№594- Х/2017  

Про розгляд заяви  

гр. Луцак О.І. 

 

          Розглянувши заяву гр. Луцак Ольги Іванівни, жительки села Верхній 

Вербіж, *******8, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,20 

га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходяться  в селі 

Верхній Вербіж по *******, керуючись ст. 12, 140, 141 Земельного кодексу  

України,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Відмовити заяву гр. Луцак Ольги Іванівни, жительки села Верхній Вербіж, 

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

відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,20 га для ведення 

особистого селянського господарства, яка знаходяться  в селі Верхній Вербіж 

по *******, в зв’язку з тим, що земля на яку претендує заявник згідно 

генерального плану забудови села запроектований водозабір. 

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 

(десята сесія) 

 
РІШЕННЯ   

 
від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№595- Х/2017      
                
Про повторний розгляд заяви  

гр.  Ковцуняк  Г.Я. 
                           

           Розглянувши  заяву гр. Ковцуняк Галини Ярославівни, жительки села 

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

особистого селянського господарства на території  села Нижній Вербіж, в ур. 

«Мочіра», для передачі її у власність,  керуючись ст. 12,   Земельного кодексу  

України,  сільська рада 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Відмовити  заяву гр. Ковцуняк Галини Ярославівни, жительки села Нижній 

Вербіж,  ********,  про виділення її земельної ділянки  для   ведення 

особистого селянського господарства на території  села Нижній Вербіж, в 

урочищі «Мочіра», 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 

(десята сесія) 

 
 РІШЕННЯ   

 
від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№596 - Х/2017                     
Про повторний розгляд заяви  

гр.  Лудчака О.І. 

                           

           Розглянувши  заяву гр. Лудчака Олега Ігоровича, жителя  села Нижній 

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

особистого селянського господарства на території із земель запасу  села 

Нижній Вербіж, для передачі її у власність,  керуючись ст. 12,   Земельного 

кодексу  України,  сільська рада 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Відмовити заяву гр. Лудчаку Олегу Ігоровичу, жителю  села Нижній 

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

особистого селянського господарства за рахунок земель запасу  села Нижній 

Вербіж,  для передачі її у власність, в зв'язку з відсутністю вільних   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 

(десята сесія) 

 
РІШЕННЯ   

 
від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№ 597- Х/2017                     
Про повторний розгляд  

заяви гр. Ткачук Д.М. 

 

           Розглянувши заяву гр. Ткачук Дарії Михайлівни, 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 в селі Нижній 

Вербіж, по *********  для передачі її у власність, 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 сільської ради 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Відмовити заяву гр. Ткачук Дарії Михайлівни, жительки села Нижній 

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

особистого селянського господарства  орієнтовною площею 0,15 га в селі 

Нижній Вербіж по ******** в зв’язку з тим, що даний масив відведений 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 

(десята сесія) 

 
РІШЕННЯ   

 
від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№598 - Х/2017                      
Про розгляд заяви  

гр.  Федюк В.В. 
                           

           Розглянувши  заяву гр. Федюка Василя Васильовича, учасника АТО 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території села Нижній Вербіж, для 

передачі її у власність,  керуючись ст. 12,   Земельного кодексу  України,  

сільська рада 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Відкласти вирішення даного питання до розробки та затвердження  проекту 

детального планування масиву першочергової забудови території в с. Нижній 

Вербіж по ********. 

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 

(десята сесія) 

 
 РІШЕННЯ   

 
від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№599- Х/2017                     
Про затвердження акту комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних  

відносин та охорони навколишнього  

середовища  від 21.12.2017 р. 
 

          Розглянувши акт комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

Нижньовербізької сільської ради ОТГ від  21.12.2017 р. по зверненню гр. 

Бойко Меланії Миколаївни, жительки с. Верхній Вербіж, *********, про 

вирішення питання заїзду до її спадкового господарства по *******, де 

заявниця стверджує, що її сусід Шевчук Михайло Миколайович чинить її 

перешкоду в користуванні дорогою за даною адресою,  керуючись 12 

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

самоврядування в Україні», сесія сільської ради  

 
                                               В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Затвердити акт комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища Нижньовербізької сільської 

ради ОТГ від   21.12.2017 р. 

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 

(десята сесія) 

 
РІШЕННЯ   

 
від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№600- ІХ/2017                     
Про затвердження акту комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних  

відносин та охорони навколишнього  

середовища  від 21.12.2017 р. 
 

          Розглянувши акт комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

Нижньовербізької сільської ради ОТГ від  21.12.2017 р. по зверненню гр. 

Угринчука Юрія Дмитровича, жителя  с. Нижній Вербіж, *********, про 

надання дозволу на погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,2789 га в селі Нижній Вербіж, по ******* без 

письмового погодження суміжного землевласника Дренкалюк Марії 

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

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

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

відносин та охорони навколишнього середовища Нижньовербізької сільської 

ради ОТГ від   21.12.2017 р. 

2.Дозволити гр. Угринчуку Юрію Дмитровичу, жителю  с. Нижній Вербіж, 

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

встановлення меж земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,2789 га в селі Нижній Вербіж, по ****** без 

письмового погодження суміжного землевласника Дренкалюк Марії 

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

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

Нижньовербізький   

cільський голова ОТГ                             Я.Ю.М'якущак 



 

 
 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(десята сесія) 

 
 РІШЕННЯ   

 
від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№601 - ІХ/2017                     
Про затвердження акту комісії 

від 20.12.2017 р. 
 

Розглянувши акт комісії села Мишин, Нижньовербізької сільської ради ОТГ 

від  20.12.2017 р. по зверненню  гр. Ферчука Василя Івановича, жителя  села 

Мишин, ******** про надання дозволу на проведення вирубки сухого дерева 

породи «Дуб», яке становить загрозу його існуючим будівлям та спорудам по 

даному адресу,  сесія сільської ради 

  
                                               В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Затвердити акт комісії  с. Мишин, Нижньовербізької сільської ради ОТГ від   

20.12.2017 р. 

2.Дозволити   гр. Ферчуку Василю Івановичу  на проведення вирубки сухого 

дерева породи «Дуб», яке становить загрозу його існуючим будівлям та 

спорудам в селі Мишин, **********,  із   його  особистим  погодженням  в  

екологічній  інспекції . 

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 

(десята сесія) 

 
 РІШЕННЯ   

 
від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№602 - ІХ/2017                     
Про затвердження акту комісії 

від 20.12.2017 р. 
 

          Розглянувши акт комісії села Мишин, Нижньовербізької сільської ради 

ОТГ від  20.12.2017 р. по зверненню Атаманюк Юстини Федорівни, яка діє 

на підставі довіреності від гр. Стефурака Юрія Дмитровича, жителя  села 

Мишин, ***********, про надання дозволу на погодження документації із 

землеустрою по встановленню меж земельних ділянок для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,1000 га.  та ведення особистого селянського господарства площею 

0,1468 га  без письмового погодження суміжного землекористувача 

Долішняка Івана Івановича, який на даний час знаходиться за межами 

України, керуючись 12 Земельного кодексу України,  ст. 26 п. 42 Закону 

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

1.Затвердити акт комісії  с.Мишин, Нижньовербізької сільської ради ОТГ від   

20.12.2017 р. 

2.Дозволити гр. Стефураку Юрію Дмитровичу, жителю с. Мишин, *******, 

погодити документації  по встановленню меж земельних ділянок для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0,1000 га. та ведення особистого селянського господарства 

площею 0,1468 га  без письмового погодження суміжного землекористувача 

Долішняка Івана Івановича, який на даний час знаходиться за межами 

України. 

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 

(десята сесія) 

 
РІШЕННЯ   

 
від «24» грудня 2017 року              с. Нижній Вербіж 

№603 - ІХ/2017                     
 

Про затвердження акту комісії 

від 20.12.2017 р. 
 

          Розглянувши акт комісії села Мишин, Нижньовербізької сільської ради 

ОТГ від  20.12.2017 р. по зверненню гр. Василик Ганни Василівни, яка діє на 

підставі довіреності від гр. Стовп'юк Ганни  Дмитрівни, жительки  с. Мишин, 

вул. Гірська, 7, про надання дозволу на погодження документації із 

землеустрою по встановленню меж земельної ділянки для   ведення 

особистого селянського господарства площею 0,3747 га.  без письмового 

погодження суміжного землекористувача гр. Кавацюка Василя 

Миколайовича, який на даний час знаходиться за межами України, 

керуючись 12 Земельного кодексу України,  ст. 26 п. 42 Закону України «Про 

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

1.Затвердити акт комісії  с. Мишин, Нижньовербізької сільської ради ОТГ від   

20.12.2017 р. 

2.Дозволити гр. Стовп'юк Ганні  Дмитрівні, жительці  с. Мишин, **********, 

погодити документацію із землеустрою  по встановленню меж земельної 

ділянки для   ведення особистого селянського господарства площею 0,3747 га  

без письмового погодження суміжного землекористувача гр. Кавацюка 

Василя Миколайовича, який на даний час знаходиться за межами України. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин сільської ради І. Луцака. 
 

Нижньовербізький   

cільський голова ОТГ                                                     Я.Ю.М'якущак 

 


