
Додаток до  
розпорядження    
від 06.12.2022 р. №192 

 

Порядок денний 

Тридцять п’ятої  сесії  Нижньовербізької   сільської  ради 

( 15 грудня 2022 року) 
I. Про намір передачі майна в оренду та включення об’єкту до Переліку 

відповідного типу 

II. Про прийняття рішення про приватизацію шляхом викупу та 
затвердження протоколу про результати електронного аукціону 

III. Про внесення змін до структури виконавчих органів Нижньовербізької 
сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих 
органів 

IV. Про створення юридичної особи Центр надання адміністративних послуг 
Нижньовербізької сільської ради та затвердження Положення про Центр 
надання адміністративних послуг Нижньовербізької сільської ради 

V. Про покладання обов’язків з державної реєстрації актів цивільного стану 
на відділ «Центр надання адміністративних послуг»  Нижньовербізької 
сільської ради 

VI. Про внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської 
територіальної громади на 2022 рік 

VII. Земельні питання: 
1. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  земельної ділянки  гр.  Бураковського І. С. 
2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Іванюк М. М 

3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) ОЖБ гр. Пігуляк М. М. 

4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) ОСГ гр. Пігуляк М. М. 

5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) ОЖБ гр. Солтанюк М. Д. 

6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) ОСГ гр. Солтанюк М. Д 

7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) ОЖБ гр. Микитюк М. П. 



8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) ОСГ гр. Микитюк М. П. 

9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Андрусяк Г. М. 

10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Угринчук Є. Я. 

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) кадастровий № 2623287000:03:002:0167 гр. Чукур Г. І. 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) кадастровий №2623287000:03:002:0166  гр. Чукур Г. І. 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки  гр. Мочернюка Р. М. 

14. Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки ФГ «Світанок+» 

15. Про надання дозволу на розроблення   проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки Назарук І. В. 

16. Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Костюку В. П. 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки  гр.  Романенчук І. М. 

18. Про внесення змін до генерального   плану с. Мишин суміщеного з                 
детальним  плануванням  території  

19. Про внесення змін в договір  оренди земельної ділянки ТОВ «Сонячна 
Альтернатива» від 11.06.2019 р. 

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Обушак Н. М. 

21. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  ТОВ «лайфселл» в с. Мишин 

22. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  ТОВ «лайфселл» в с. Спас 

23. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  ТОВ «лайфселл» в с. Великий Ключів 

24. Про передачу земельної ділянки в оренду 

25. Про затвердження акту комісії   Нижньовербізької сільської  ради від 
01.12.2022 р.  гр. Процишин М. Д.  

26. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради від 
01.12.2022 р. гр. Мочернюк Г. М. 

27. Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою, щодо 
відведення земельної ділянки ТЗОВ «Сервістрансбуд» 

 

Секретар сільської ради                                          Анастасія РОМАНЕНЧУК 


