
                                                          

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

восьме демократичне скликання 

(сьома позачергова сесія) 
ПРОТОКОЛ 

 

Від 25 березня 2021 року 

Зал засідань сільської ради, в режимі відеоконференції або аудіоконференції 
(дистанційне засідання) 11:00 год. 
Всього обрано депутатів: 26 осіб 

Присутні на сесії: 24 депутатів, список депутатів додаєтся. 

Головуючий на сесії: сільський голова Ярослав М'якущак. 
 

Слухали : сільського голову М’якущака Я. Ю. із інформацією щодо 
проведення дистанційного засідання, зачитав порядок денний та запропонував 
провести поіменне опитування депутатів щодо внесення чи виключення із 
порядку  денного проектів рішень, правок. 

- Івасюк Н. В. голова лічильної комісії провела дане поіменне опитування 
депутатів щодо внесення чи виключення із порядку  денного проектів 
рішень, правок. 

Виступали: 
- Кузьменчук  Г. М.,  Бойчук О. О., Федюк В. В. депутати сільської ради із 

пропозицією перенести засідання та не проводити в режимі 
відеоконференції або аудіоконференції. 

- Андрейкін М. П. із пропозицією виключити питання під №1«Про 
затвердження протоколів про результати електронних аукціонів»  з 
порядку денного, так як комісія не розглядала дане питання.  

- Линдюк Р. Т. депутат сільської ради із пропозицією включити в порядок 
денний питання «Про затвердження старости с. Спас» 

 

Слухали: сільського голову М’якущака Я. Ю. який проінформував присутніх 
по питанню «Про затвердження протоколів про результати електронних 
аукціонів» та по питанню  «Про затвердження акту приймання-передачі майна 
ліцею ім. І. Франка с. Спас» 

Доповідали:  
- Васильчук М. В. начальник відділу житлов-комунального господарства, 

інвестицій та соціально-екномічного розвитку  «Про затвердження акту 
приймання-передачі майна ліцею ім. І. Франка с.Спас» 



- Мокринчук О. І. завідувач сектору юридичних питань «Про затвердження 
протоколів про результати електронних аукціонів» 

Слухали: сільського голову М’якущака Я. Ю. із пропозицією залишити на 
розгляді сьомої позачергової сесії  в переліку земельних питання, ті які носять 
технічний характер (затвердження технічних документацій та затвердження 
проектів відведення земельних ділянок) 
Виступали: 

- Андрейкін М. П. депутат сільської ради  заслухавши інформацію по 
питанню №1 порядку денного «Про затвердження протоколів про 
результати електронних аукціонів»  зняв з голосування свою поправку. 

Голосували:  за  включення в порядок денний питання під №2 «Про 
затвердження акту приймання-передачі майна ліцею ім. І. Франка с. Спас» 

ЗА - 19; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 4; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 0; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Голосували:  за  включення в порядок денний питання під №3 «Про 
затвердження старости с. Спас» 

ЗА - 17; ПРОТИ - 4; УТРИМАЛИСЬ - 1; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 0; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Голосували:  за  включення в порядок денний із переліку земельних питання, 
тільки ті які носять технічний характер (затвердження технічних документацій 
та затвердження проектів відведення земельних ділянок) 
ЗА - 19; ПРОТИ - 2; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 0; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Голосували за порядок денний в цілому. 
ЗА – 20;  ПРОТИ – 1;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили: затвердили порядок денний зі змінами та доповненнями.(додається) 
 

Слухали: Про затвердження протоколів про результати електронних аукціонів. 

Голосували по першому питанню: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 1;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №140-VІІ/2021   прийнято та додається. 
 

Слухали: сільського голову М’якущак Я. Ю. який оголосив тридцяти хвилинну 
перерву. 
 

Слухали: Про затвердження акту приймання-передачі майна ліцею ім. Івана  
Франка с.Спас 

Виступали:  
- Андрейкін М. П. депутат сільської ради із пропозицією зняти контроль за 

виконанням рішення з постійної комісії з питань промисловості, 
сільського господарства, підприємництва, транспорту і зв’язку, житлово-

комунального господарства та комунальної власності. 
- Томенко Т. О. депутатка сільської ради із пропозицією зняти контроль за 

виконанням рішення з постійної комісії освіти, культури, молоді і спорту, 
охорони здоров’я та соціального захисту населення. 



- Васильчук М. В. начальник відділу житлово-комунального господарства, 
інвестицій та соціально-екномічного розвитку із пропозицією покласти 
КОНТРОЛЬ на сільського голову. 

Голосували за правку Васильчука М. В.  
ЗА – 23;  ПРОТИ – 1;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Голосували по другому питанню: 
ЗА – 23;  ПРОТИ – 1;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №141-VІІ/2021   прийнято та додається. 
 

Слухали: сільського голову М’якущака Я. Ю. Про затвердження старости  

с. Спас. 
Виступали:  

- Линдюк Р. Т. депутат сільської ради із зверненням до депутатів щодо 
підтримки кандидата на посаду старости с. Спас. Пігуляк Уляни 
Миколаївни. 

- Бойко М. В. депутат сільської ради підтримав звернення Линдюка Р. Т. 
Голосували за внесення кандидатури  на посаду староста с. Спас  
Пігуляк Уляни Миколаївни: 

ЗА – 19;  ПРОТИ – 2;  УТРИМАЛИСЬ – 1;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Голосували по третьому питанню: 
ЗА – 20;  ПРОТИ – 2;  УТРИМАЛИСЬ – 1;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №142-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали : Про розгляд земельних питань 

Доповідала : Лисишин І. П. головний спеціаліст відділу земельних відносин із 
інформацією про те, що на розгляд сесії сільської ради виносяться проекти 
рішень, а саме: 
 

Слухали: Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),   
гр. Андрійчук М. В. 
Голосували: 
ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 3;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №143-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр. Андрусяка М. М.             
Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №144-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 



Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
відновлення (встановлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
гр. Бежук Є.Й. 
Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №145-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр. Боднарчук А. В. 
Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №146-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр. Васильковського В.М  

Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №147-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про зміну цільового призначення земельної ділянки   
гр.Вишиванюк М.Ю. 
Голосували: 

ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №148-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
спільно-сумісної гр. Воронюка М. Д. та гр. Гриньків О. Д. 
Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №149-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр. Гаврилюку М.Ф.   . 
Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №150-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр. Горбулевича В. Я.   
 

 



Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №151-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр.  Гуцуляка Ю. Ю.        
Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №152-VІІ/2021  прийнято та додається. 
Слухали: Про затвердження технічної  документації із землеустрою  щодо 
поділу земельної ділянки комунальної власності в с. Нижній Вербіж 

Голосували: 
ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №153-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  земельної ділянки  гр.  Кавацюк С. М. 
Голосували: 
ЗА – 15;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №154-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про надання земельної ділянки у власність  гр. Калинич П. М. 
Голосували: 
ЗА – 15;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №155-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про надання земельної ділянки у власність  гр. Калинич П. М. 
Голосували: 
ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №156-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр. Кравчука Ю. М. 
Голосували: 
ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №157-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр. Кузьменчук Г. В. 
 

 



Голосували: 
ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №158-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про надання земельної ділянки у власність гр. Курліковському І.В. 
Голосували: 
ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №159-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про надання земельної ділянки у власність гр. Курліковському І.В. 
Голосували: 
ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №160-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  земельної ділянки  гр.  Марук М. Р. 
Голосували: 
ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №161-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення  земельної ділянки  гр.  Марущака Д. В. 
Голосували: 
ЗА – 15;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №162-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),гр. 
Миронюк М. Л. 
Голосували: 
ЗА – 15;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №163-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
гр. Миронюк М. Ю. 
Голосували: 
ЗА – 15;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №164-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 



Слухали: Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. 
Нагірняка М. М.   
Голосували: 
ЗА – 15;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №165-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр. Назарука М. М.              
Голосували: 
ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №166-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. 
Обушак Н. Л.   
Голосували: 
ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №167-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр. Остапчук М. М.   
Голосували: 
ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №168-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр.  Павлюк Л. Ф.        
Голосували: 
ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №169-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр.  Панас М. В.       
Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №170-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Панас М. В.         
 

 



Голосували: 
ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №171-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)   
гр. Панкевич М. Д. 

Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №172-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)   
гр. Панкевич М. Д.           
Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №173-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Пігуляк М. М. 
Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №174-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про надання земельної ділянки у власність  гр. Пігуляк М. М. 
Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №175-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про надання земельної ділянки у власність  гр. Пігуляк М. М. 
Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №176-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр.  Тафійчука С. П.        
Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №177-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 



Слухали: Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
гр. Тафійчука Т. М.  
Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №178-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр. Тимофіїв М.В.  
Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №179-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) 
гр. Тихонюк Н. І.              
Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №180-VІІ/2021  прийнято та додається. 
Слухали: Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) 
гр. Тихонюк Н. І.              
Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №181-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Ужитчака Д. М.  
Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №182-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
гр. Шевчука М. П. 
Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №183-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
гр. Шевчука М. П. 



Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №184-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості),спільно-сумісної гр. Шургалюк І. П.  та гр. Шургалюк У. І. 
Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №185-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

Слухали: Про надання земельної ділянки у власність гр. Явдошняку Н.М. 
Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0;  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії №186-VІІ/2021  прийнято та додається. 
 

 

Всі питання порядку денного розглянуті, сесія оголошується закритою. 
 

 

Сільський голова                                           Ярослав М’якущак 

 

 

 

Секретар сільської ради                                Анастасія Марущак 

 

 

 


