
 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

cьоме демократичне скликання 

(тридцять восьма сесія) 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ     
від «___» листопада 2019 року              с. Нижній Вербіж 

№ _____ - ХXXVIІI/2019    

Про  внесення змін до рішення  

тридцять п'ятої сесії  

сьомого демократичного  

скликання від 01.09.2019 р. № 1321 

             Заслухавши інформацію землевпорядника Лисишин Ірини Петрівни, яка довела до 

відома, про те, що при виготовленні технічної документації щодо поділу земельної ділянки  

виявлено, що дві земельні ділянки перебували на той час у приватній власності керуючись 

статтями 12,125,126,186, Земельного кодексу України, статтею 56 Закону України «Про 

землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та її 

об’єднання», відповідно до п. 34  статті 26 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 тридцять п'ятої сесії сьоме демократичне скликання 

Нижньовербізької сільської ради  ОТГ № 1321- ХXXV/2019,  від 01.09.2019 р. та викласти 

його в такій редакції: 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, площею 0,8268 га з кадастровим номером 2623284800:02:001:0500, яка 

знаходиться в селі Нижній Вербіж, Коломийського району,  Івано-Франківської області,  а 

саме на утворені в результаті поділу: 

-земельна ділянка №1  комунальної власності для сільськогосподарського призначення з 

кадастровим номером: 2623284800:02:001:0348 та площею 0,5799 га, яка знаходиться в селі 

Нижній Вербіж, Коломийського району,  Івано-Франківської області; 

-земельна ділянка № 2  комунальної власності для сільськогосподарського призначення з 

кадастровим номером: 2623284800:02:001:0349 та площею 0,0656 га, яка знаходиться в селі 

Нижній Вербіж, Коломийського району,  Івано-Франківської області. 

-земельна ділянка № 3  комунальної власності для сільськогосподарського призначення з 

кадастровим номером: 2623284800:02:001:0350 та площею 0,0612 га, яка знаходиться в селі 

Нижній Вербіж, Коломийського району,  Івано-Франківської області. 

-земельна ділянка № 4 у приватній власності для індивідуального садівництва з кадастровим 

номером: 2623284800:02:001:0338 та площею 0,0571 га, яка знаходиться в селі Нижній 

Вербіж, Коломийського району,  Івано-Франківської області. 

-земельна ділянка № 5 у приватній власності для індивідуального садівництва з кадастровим 

номером: 2623284800:02:001:0327 та площею 0,0627 га, яка знаходиться в селі Нижній 

Вербіж, Коломийського району,  Івано-Франківської області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову земельної комісії В. В. 

Андрійчука. 

Нижньовербізький cільський голова ОТГ                             Я.Ю.М'якущак 
 


