
   

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

сьоме демократичне скликання 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№482-IX/2017 

 
Про повторний розгляд   

заяви  Назарук О.В. 
 

                           

                         Розглянувши повторно заяву гр. Назарук Оксани Василівни, 

жительки села Нижній Вербіж, ******* про виділення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,15 га для ведення особистого селянського 

господарства на території  села Верхній Вербіж,   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. Назарук Оксані Василівні, жительці села Нижній Вербіж, 

******** на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею   0,12 га для ведення особистого селянського 

господарства на території  села Верхній Вербіж, в урочищі «Зарінок», 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№483-IX/2017  
 

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Угринчуку Ю.І. 
 

             Розглянувши заяву гр. Угринчука Юрія Ігоровича, жителя села 

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

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства орієнтованою площею 0,50 га., в урочищі 

«Зарінок», 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. Угринчуку  Юрію Ігоровичу, жителю села Верхній 

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

орієнтованою площею 0,44 га., за рахунок земель запасу (пасовища), яка 

знаходиться в с. Верхній Вербіж, в урочищі «Зарінок», 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№484-IX/2017 

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Угринчуку М.І. 
 

          Розглянувши заяву гр. Угринчука Миколи Ігоровича, жителя села 

Верхній Вербіж, ************, про надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства орієнтованою площею 0,50 га., в 

урочищі «Зарінок», 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. Угринчуку  Миколі Ігоровичу, жителю села Верхній 

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

орієнтованою площею 0,44 га., за рахунок земель запасу (пасовища), яка 

знаходиться в с. Верхній Вербіж, в урочищі «Зарінок», 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№485-IX/2017 

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Матійчуку М.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Матійчука Миколи Васильовича, жителя села 

Великий Ключів, ********, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,1646 га., в селі Великий Ключів, 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. Матійчуку Миколі Васильовичу, жителю села Великий 

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1646 га.,  яка знаходиться в с. Великий    Ключів, 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 

 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№486-IX/2017 

 

 

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Матійчуку М.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Матійчука Миколи Васильовича, жителя села 

Великий Ключів, **********, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,4680 га., в селі Великий Ключів в  ур. 

«Стадниці», 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. Матійчуку Миколі Васильовичу, жителю села Великий 

Ключів, ************,  на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,4680 га.,  яка знаходиться в с. Великий    Ключів  в  

ур. «Стадниці» 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№487-IX/2017 

 

Про припинення права користування   

земельних  ділянок  гр. Савчук М.М. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Савчук Марії Миколаївни, жительки села 

Великий Ключів, *********,  про припинення права користування  

земельних ділянок загальною площею 0,9648 га для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись ст. 12, 140, 141 Земельного кодексу  

України,  сільська рада 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Припинити право користування земельних ділянок гр. Савчук Марії 

Миколаївни, жительки села Великий Ключів, *******, загальною площею 

0,9648 га., для ведення особистого селянського господарства в тому числі по 

ділянках:  

- ділянка №1 площею 0,1420 га., яка знаходиться в селі Великий Ключів по 

********;  

- ділянка №2 площею 0,2431 га., яка знаходиться в селі Великий Ключів по 

*********; 

- ділянка №3 площею 0,5797 га., яка знаходиться в селі Великий Ключів по 

********;  

2.Перевести  вилучені земельні ділянки 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 

 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№488-IX/2017 

 

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Савчуку В.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Савчука Василя Васильовича, жителя селища 

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

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,2431 га., в селі Великий Ключів, 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. Савчуку Василю Васильовичу, жителю селища Заболотів, 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,2431 га.,  

яка знаходиться в с. Великий Ключів, 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№489-IX/2017 

 

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Савчуку В.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Савчука Василя Васильовича, жителя селища 

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

землеустрою,  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,5797 га., в селі Великий Ключів, 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. Савчуку Василю Васильовичу, жителю селища Заболотів, 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,5797 га.,  

яка знаходиться в с. Великий Ключів, 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№490-IX/2017 

 

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Савчуку В.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Савчука Василя Васильовича, жителя селища 

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

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,1420 га., в селі Великий Ключів, 

*******, 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. Савчуку Василю Васильовичу, жителю селища Заболотів, 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,1420 га., 

яка знаходиться в с. Великий Ключів, 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 

 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№491-IX/2017 

 

Про  повторний розгляд  

заяви  гр.  Рознюка В.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Рознюка Василя Васильовича, жителя    села 

Великий Ключів, ******, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,1647 га., в селі Верхній Вербіж, в 

урочищі «Зарінок», 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. Рознюка Василя Васильовича, жителю села Великий 

Ключів *******, про виділення земельної ділянки площею 0,1647 га. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Верхній Вербіж, в урочищі 

«Зарінок» 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№492-IX/2017 

Про  внесення змін до рішення ІІ-ої сесії  

3-го пленарного засідання  від 22.05.2017 р. 

про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ласійчука П.В. 
 

                         Розглянувши заяву гр. Ласійчука Петра Васильовича, жителя  

с. Верхній Вербіж, *******, про внесення змін до рішення ІІ – ої сесії, 

третього пленарного засідання Нижньовербізької сільської ради від 

22.05.2017 р. надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,5170 га, що знаходиться в с. Верхній Вербіж по      

******, керуючись ст.. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26 

п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Внести зміни до ріш. ІІ – ої сесії, третього пленарного засідання 

Нижньовербізької сільської ради від 22.05.2017 р. та викласти його в такій 

редакції – «Надати дозвіл гр. Ласійчуку Петру Васильовичу, жителю с. 

Верхній Вербіж, *******, на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,5170 га,  яка розташована в селі Верхній Вербіж по 

******, 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№493-IX/2017 

 

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Тимошишин В.В. 
 

          Розглянувши заяву гр. Тимошишин Василя Васильовича, жителя села 

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

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,1889 га., що знаходиться в селі Верхній Вербіж 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 Тимошишину Василю Васильовичу, жителя села Верхній 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,1889 га., що знаходиться в селі 

Верхній Вербіж 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№494-IX/2017 

  

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Тимошишин В.В. 
 

          Розглянувши заяву гр. Тимошишин Василя Васильовича, жителя села 

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

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,1821 га., що знаходиться в селі Верхній 

Вербіж в урочищі «Зарінок», 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 Тимошишину Василю Васильовичу, жителя села Верхній 

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1821 га., що знаходиться в селі Верхній Вербіж в урочищі «Зарінок», 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№495-IX/2017 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Онофрійчук Л.Я. 
 

              Розглянувши заяву гр. Онофрійчук Людмили Ярославівни, жительки             

с. Верхній Вербіж, *********, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,50 

га., для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться  с. 

Верхній Вербіж, на урочищі  «Зарінок» із земель запасу (пасовище), 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.Надати  дозвіл гр. Онофрійчук Людмилі Ярославівні, жительці  с. Верхній 

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

земельної ділянки  орієнтованою площею 0,12 га., для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Верхній Вербіж, на урочищі «Зарінок» із земель запасу (пасовище), 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№496-IX/2017 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Миронюк Г.А.               

 

                       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 0,1994 га гр. Миронюк Ганни Андріївни, жительки села Нижній 

Вербіж, *********, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 116, 118, 121,  Земельного кодексу 

України, сесія сільської ради  

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 0,1994 га. гр. Миронюк Ганни 

Андріївни, жительки села Нижній Вербіж, *************. 

2.Передати у власність гр. Миронюк Ганні Андріївні земельну ділянку   

площею – 0,1994 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,1994 га, в тому числі: прибудинкова територія - 0,1625 га; під 

будівлями - 0,0369 га; яка розташована в с. Нижній Вербіж, ***********. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№497-IX/2017 

 

Про розгляд заяви   

гр. Ковбаснюка П.Ю. 

 

           Розглянувши заяву гр. Ковбаснюка Петра Юрійовича, учасника аварії 

Чорнобильській АЕС, жителя села Верхній Вербіж, **********, про 

виділення земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га. для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на території  

Нижньовербізької сільської ради ОТГ,  керуючись ст. 12, Земельного кодексу  

України,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Відмовити заяву Ковбаснюку Петру Юрійовичу, учасника аварії 

Чорнобильській АЕС, жителя села Верхній Вербіж, **********, про 

виділення земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га. для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№498-IX/2017 

 

Про розгляд заяви   

гр. Онофрійчука В.М. 

 

           Розглянувши заяву гр. Онофрійчука Василя Михайловича, учасника 

аварії Чорнобильській АЕС, жителя села Верхній Вербіж, ******, про 

виділення земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га. для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на території  

Нижньовербізької сільської ради ОТГ,  керуючись ст. 12,   Земельного 

кодексу  України,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Відмовити заяву Онофрійчуку Василю Михайловичу, учасника аварії 

Чорнобильській АЕС, жителя села Верхній Вербіж, **********, про 

виділення земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га. для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№499-IX/2017 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту детального планування 

території в с. Верхній Вербіж 

по ********* 

 

          Розглянувши заяву гр. Бойчук Олександра Васильовича, жителя села 

Верхній 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», сесія сільської ради   
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати дозвіл гр. Бойчук Олександру Васильовичу на розроблення проекту 

детального планування території в с. Верхній Вербіж 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. 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№500-IX/2017 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Ющак О.Д. 
 

              Розглянувши заяву гр. Ющак Олесі Дмитрівни, жительки с. Нижній 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,15 

га., для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться  с. 

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.Надати  дозвіл гр. Ющак Олесі Дмитрівні, жительці  с. Нижній Вербіж, 

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

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

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Нижній Вербіж 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№501-IX/2017 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Тимофіїв І.М. 
 

              Розглянувши заяву гр. Тимофіїв Іванни Михайлівни, жительки             

с. Верхній Вербіж, ***********, про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою 

площею 0,15 га., для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться  с. Верхній Вербіж, на урочищі  «Зарінок» із земель запасу 

(пасовище), 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.Надати дозвіл гр. Тимофіїв Іванні Михайлівні, жительці  с. Верхній Вербіж, 

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

ділянки  орієнтованою площею 0,12 га., для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Верхній Вербіж, 

на урочищі «Зарінок» із земель запасу (пасовище), 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№502-IX/2017 

 

Про припинення права користування   

земельною  ділянкою  гр. Андрусяк М.М. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Андрусяка Миколи Михайловича, жителя села 

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

ділянкою для ведення особистого селянського господарства   площею 0,10 га, 

що знаходиться в с. Мишин на урочищі «Багно», 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. Андрусяку Миколі 

Михайловичу, жителя села Мишин, *******, площею 0,10 га для ведення 

особистого селянського господарства, що знаходиться в с. Мишин на 

урочищі «Багно». 

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 

(дев’ята сесія) 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№503-IX/2017 

 

Про   надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою, щодо відведення  

земельної  ділянки  гр. Андрусяка М.М. 
 

              Розглянувши заяву гр. Андрусяка Михайла Миколайовича, жителя м. 

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

щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,10 га. для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в селі Мишин 

на урочищі «Багно», 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. Андрусяку Михайлу Миколайовичу, жителю м. Коломия 

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

ділянки орієнтованою площею 0,10 га., для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту села Мишин на 

урочищі «Багно», 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№504-IX/2017 

 

Про припинення права користування   

земельною  ділянкою  гр. Кузьменчук К.М. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Кузьменчук Катерини Михайлівни, жительки 

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

ділянкою для ведення особистого селянського господарства   площею 0,12 га, 

яка знаходяться в с. Мишин на урочищі «Багно», 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. Кузьменчук 

Катерини Михайлівни, жительки села Мишин, *********, площею 0,12 га 

для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в с. 

Мишин на урочищі «Багно». 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№505-IX/2017 

 

Про   надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою, щодо відведення  

земельної  ділянки  гр. Тріщук Н.Л. 
 

              Розглянувши заяву гр. Тріщук Наталії Лук'янівни, жительки села 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,12 

га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в селі 

Мишин на урочищі «Багно», 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. Тріщук Наталії Лук'янівні, жительці села Мишин, 

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

земельної ділянки орієнтованою площею 0,12 га., для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту села 

Мишин на урочищі «Багно», 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№506-IX/2017 

 

Про  розгляд  заяви 

гр. Карпенюка Т.В.  
 

                 Розглянувши заяву гр. Карпенюка Тараса Васильовича жителя села 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

орієнтованою площею 0,20 га  в с. Нижній Вербіж, керуючись ст.. 12, 116, 

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

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити заяву Карпенюка  Тараса  Васильовича, жителя села Нижній 

Вербіж, *********, про виділення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,20 га. для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на території  с. 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№507-IX/2017 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Романюк Г.М. 
 

              Розглянувши заяву гр. Романюк Галини Миколаївни, жительки             

с. Верхній Вербіж, ***********, про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою 

площею 0,15 га., для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться  с. Верхній Вербіж на урочищі  «Зарінок» із земель запасу 

(пасовище), 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.Надати дозвіл гр. Романюк Галині Миколаївні, жительці  с. Верхній 

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

земельної ділянки  орієнтованою площею 0,12 га., для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Верхній Вербіж на урочищі «Зарінок» із земель запасу (пасовище), 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№508-IX/2017 

 

Про розгляд заяви 

 гр. Гаврилюк С.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Гаврилюк Софії Василівни, 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 знаходиться  с. 

Верхній Вербіж на урочищі  «Зарінок» із земель запасу (пасовище), 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. Гаврилюк Софії Василівні, жительки  с. Верхній 

Вербіж, **********, про виділення  земельної ділянки  орієнтованою 

площею 0,20 га., для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Верхній Вербіж на урочищі 

«Зарінок» із земель запасу (пасовище), в зв'язку з відсутністю вільного 

земельного фонду. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№509-IX/2017 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Куриш Н.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Куриш Надії Вікторівни, жительки  с. Верхній 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,15 

га., для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться  с. 

Верхній Вербіж, на урочищі  «Зарінок» із земель запасу (пасовище), 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.Надати дозвіл гр. Куриш Надії Вікторівні, жительці  с. Верхній Вербіж, 

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

ділянки  орієнтованою площею 0,12 га., для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Верхній Вербіж, 

на урочищі «Зарінок» із земель запасу (пасовище), 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№510-IX/2017 

 

Про затвердження проекту  

детального планування 

території в с. Нижній Вербіж  

по ********** 

               
             Розглянувши заяву гр. Королець Василя Степановича, жителя міста 

Коломия *********, 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 земельної ділянки Королець Василя Степановича. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№511-IX/2017 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Хоменко Л.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 0,2217 га гр. Хоменко Любов 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 сільської ради  

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 0,2217 га. гр. Хоменко Любов 

Миколаївни, жительки села Верхній Вербіж, ***********. 

2.Передати у власність гр. Хоменко Любов Миколаївні земельну ділянку   

площею – 0,2217 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,2217 га, в тому числі: прибудинкова територія - 0,2163 га; під 

будівлями - 0,0054 га; яка розташована в с. Верхній Вербіж, *********. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№512-IX/2017 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Хоменко Л.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 0,3148 га гр. Хоменко Любов 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 сільської ради 

  

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 0,3148 га гр. Хоменко Любов Миколаївни, жительки села Верхній 

Вербіж, ********* 

2.Передати у власність гр. Хоменко Любов Миколаївні земельну ділянку   

площею – 0,3148 га, а саме: 

-- для ведення особистого селянського господарства: 

площею - 0,3148  га, в тому числі: рілля – 0,3148 га, яка розташована в селі 

Верхній Вербіж по **********. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№513-IX/2017 

 

Про розгляд заяви 

гр. Дикан М.І. 
 

              Розглянувши заяву гр. Дикан Марії Іванівни, жительки  с. Верхній 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,15 

га., для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться  с. 

Верхній Вербіж, на урочищі  «Зарінок» із земель запасу (пасовище), 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. Дикан Марії Іванівни, жительки  с. Верхній Вербіж, 

********,  про виділення  земельної ділянки  орієнтованою площею 0,12 га., 

для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Верхній Вербіж, на урочищі «Зарінок» із земель запасу 

(пасовище), в зв'язку з відсутністю вільного земельного фонду. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№514-IX/2017 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Онофрійчук Г.І. 
 

              Розглянувши заяву гр. Онофрійчук Галини Іванівни, жительки  с. 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,15 

га., для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться  с. 

Верхній Вербіж, на урочищі  «Зарінок» із земель запасу (пасовище), 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.Надати дозвіл гр. Онофрійчук Галині Іванівні, жительці  с. Верхній Вербіж, 

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

ділянки  орієнтованою площею 0,12 га., для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Верхній Вербіж, 

на урочищі «Зарінок» із земель запасу (пасовище), 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№515-IX/2017 

 

Про погодження надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки  

гр. Денисюк О.Д. 
 

              Розглянувши заяву гр. Денисюк Оксани Дмитрівни, жительки  с. 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1739 га., для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в селі Нижній 

Вербіж, на урочищі  «За ровом» на межі із с. Спас, для передачі її у власність, 

керуючись ст.. 12,  Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», сесія сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Погодити надання дозволу гр. Денисюк Оксані Дмитрівні, жительці            

с. Нижній Вербіж, *********, на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1739 га., для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Нижній Вербіж, на урочищі «За ровом» на межі із с. Спас, 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№516-IX/2017 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту детального планування 

території в с. Нижній Вербіж  

по *********  

  

          Розглянувши заяву гр. Ільків Лілії Петрівни, жительки села Нижній 

Вербіж, **********, про надання дозволу на розробку детального 

планування території в селі Нижній Вербіж, по ****** в межах земельної 

ділянки, що належить їй на підставі договору купівлі-продажу від 07.11.2017 

р., 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 сільської ради   
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Ільків Лілії Петрівні, жительці села Нижній Вербіж, 

*********, на розроблення проекту детального планування території в селі 

Нижній Вербіж, 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. 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№517-IX/2017 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Мельника Ю.Ю. 
 

            Розглянувши заяву гр. Мельника Юрія Юрійовича, жителя с. Мишин, 

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

щодо відведення земельної ділянки  орієнтованою площею 0,32 га., для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в селі 

Мишин, на урочищі  «Луцятка», 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.Надати дозвіл гр. Мельнику Юрію Юрійовичу, жителю с. Мишин, 

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

ділянки орієнтованою площею 0,32 га., для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту в  селі Мишин на 

урочищі «Луцятка», 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№518-IX/2017 

 

Про припинення права користування   

земельною  ділянкою  гр. Петращук М.П. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Петращук Марії Петрівни, жительки села 

Мишин, *********, від імені якої діє Василик Ганна Василівна жителька 

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

ділянкою для ведення особистого селянського господарства   площею 0,30 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. Петращук Марії 

Петрівни, жительки села Мишин, ********, площею 0,30 га для ведення 

особистого селянського господарства, 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№519-IX/2017 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою, щодо відведення  

земельної  ділянки  гр. Василик Г.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Василик Ганни Василівни, жительки села 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,30 

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. Василик Ганні Василівні, жительці села Мишин, 

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

земельної ділянки орієнтованою площею 0,30 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№520-IX/2017 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Тимощук-Федоришин Ю.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Тимощук-Федоришин Юлії Василівни, 

жительки  с. Верхній Вербіж, *********, про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

господарства, яка знаходиться  с. Верхній Вербіж, на урочищі  «Зарінок» із 

земель запасу (пасовище), 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.Надати дозвіл гр. Тимощук-Федоришин Юлії Василівні, жительці  с. 

Верхній Вербіж, *************8, на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  орієнтованою площею 0,12 га., для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Верхній Вербіж, на урочищі «Зарінок» із земель запасу 

(пасовище), 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№521-IX/2017 

 

Про розгляд звернення 

гр. Тимощук-Федоришин Ю.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Тимощук-Федоришин Юлії Василівни, 

жительки  с. Верхній Вербіж, *******, про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою 

площею 0,15 га., для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться  в селі Верхній Вербіж, 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. Тимощук-Федоришин Юлії Василівні, жительці  с. 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд за рахунок земель запасу  села Верхній 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№522-IX/2017 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки  гр. Остапчук П.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Остапчук Парасковії Василівни, жительки 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,20 

га., для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, 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. Остапчук Парасковії Василівні, жительці села Мишин, 

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

ділянки орієнтованою площею 0,20 га., для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№523-IX/2017 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою, щодо відведення  

земельної  ділянки  гр. Остапчук П.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Остапчук Парасковії Василівни, жительки 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,17 

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. Остапчук Парасковії Василівні, жительці села Мишин, 

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

земельної ділянки орієнтованою площею 0,17 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№524-IX/2017 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Калин М. І. 
 

              Розглянувши заяву гр. Калин Михайла Івановича, жителя  с. Верхній 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1236 га., для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться  с. Верхній 

Вербіж, на урочищі  «Лан», 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.Надати дозвіл гр. Калин Михайлу Івановичу, жителю  с. Верхній Вербіж, 

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

ділянки площею 0,1236 га., для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Верхній Вербіж, 

на урочищі «Лан», 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№525-IX/2017 

 

Про затвердження проекту  

детального планування 

території в с. Мишин  

по *********** 

               
             Розглянувши заяву гр. Тимофіїва Віталія Васильовича, жителя с. 

Мишин, *********, від імені якого діє гр. Янущак  Ганна Василівна 

жителька с. 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 Тимофіїва Віталія 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№526-IX/2017 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Стефурака Ю.Д. 
 

              Розглянувши заяву гр. Стефурака Юрія Дмитровича, жителя села 

Мишин, **********, від імені якого діє гр.. Атаманюк Юстина Федорівна, 

жителька с. Мишин *********, про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1468 га., 

для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться  с. 

Мишин 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.Надати дозвіл гр. Стефураку Юрію Дмитровичу, жителю  с. Мишин, 

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

земельної ділянки площею 0,1468 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№527-IX/2017 

 

Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельних  ділянок гр. Яківчука Н.В. 

            

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельних ділянок 

для ведення  особистого  селянського  господарства загальною площею 

1,7156 га. гр. Яківчука Назара Васильовича, жителя села Великий Ключів 

*******, керуючись ст.. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26 

п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  
В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельних ділянок         

гр. Яківчука Назара Васильовича для ведення особистого селянського  

господарства загальною площею  1,7156 га . 

2.Передати у власність гр. Яківчуку Назару Васильовичу земельні ділянки 

загальною площею 1,7156 га., а саме:   

– для ведення  особистого  селянського  господарства:  

діл. №1 площею - 0,8532 га, в тому числі: рілля - 0,8532 га, в с. Великий 

Ключів по *******, урочище «Стадниці»  з кадастровим номером земельної 

ділянки   ***********. 

діл. №2 площею - 0,8624 га, в тому числі: рілля - 0,8624 га, яка розташована в 

с. Великий Ключів, по ********, урочище «Грунь» з кадастровим номером 

земельної ділянки   ***************. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№528-IX/2017 

 

Про розгляд звернення 

гр.  Мочернюка  М.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Мочернюка Михайла Васильовича, жителя  с. 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,25 

га., для ведення особистого селянського господарства в селі Верхній Вербіж, 

в ур. «Зарінок» 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. Мочернюка Михайла Васильовича, жителя  с. Верхній 

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

особистого селянського господарства площею 0,25 га. в селі Верхній Вербіж, 

в урочище «Зарінок», 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№529-IX/2017 

 

Про припинення права користування   

земельною  ділянкою  гр. Нагорняк Л.М. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Нагорняк Любов Миколаївни, жительки села 

Верхній Вербіж, ******,  про припинення права користування  земельною 

ділянкою для ведення особистого селянського господарства   площею 0,1250 

га, яка знаходяться в с. Верхній Вербіж в урочищі «Царина», 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. Нагорняк Любов 

Миколаївни, жительки села Верхній Вербіж, ********, площею 0,1250 га для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в с. Верхній 

Вербіж в урочищі «Царина»,. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№530-IX/2017 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою, щодо відведення  

земельної  ділянки  гр. Клапцуняк Д.Д. 
 

              Розглянувши заяву гр. Клапцуняк Дмитра Дмитровича, жителя села 

Космач, ******, Косівського району, Івано-Франківської області, про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,1236 га., для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться 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 сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Клапцуняк Дмитру Дмитровичу, жителю села Космач, 

********, Косівського району, Івано-Франківської області, на виготовлення 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,1236 га., 

для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту села Верхній Вербіж в урочищі «Царина» 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№531-IX/2017 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою  щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Кавацюк 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 0,2500 га гр. Кавацюка Михайла Миколайовича, 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 сільської ради  

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. Кавацюка Михайла 

Миколайовича, жителя села Великий Ключів, *********. 

2.Передати у власність гр. Кавацюку Михайлу Миколайовичу 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: прибудинкова територія - 0,2320 га; під 

будівлями - 0,0180 га; яка розташована в с. Великий Ключів по **********. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№533-IX/2017 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Кущак Г.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 0,9424 га гр. Кущак Ганни Василівни, 

жительки села Великий Ключів, *********, керуючись ст. 26 п. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 116, 118, 121,  

Земельного кодексу України, сесія сільської ради  

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 0,9424 га. гр. Кущак Ганни Василівни, жительки села Великий 

Ключів, *******. 

2.Передати у власність гр. Кущак Ганні Василівні земельну ділянку   площею 

– 0,9424 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

площею - 0,9424 га, в тому числі: багаторічні насадження - 0,9424 га; яка 

розташована в с. Великий Ключів по *********. 

Кадастровий номер ****************8. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№534-IX/2017 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Кавацюка М.О.           

     

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

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

посвідчують право власності на земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,3800 га гр. Кавацюка 

Михайла Онуфрійовича, жителя  села Мишин, ********, керуючись ст. 26 п. 

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

118, 121,  Земельного кодексу України, сесія сільської ради  

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 земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства  

загальною площею 0,3800 га., гр. Кавацюку Михайлу Онуфрійовичу, жителю  

села Мишин, ********** 

2.Передати у власність гр. Кавацюку Михайлу Онуфрійовичу земельні 

ділянки   загальною площею – 0,3800 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

діл. №1 площею - 0,1724 га, в тому числі: рілля - 0,1724 га; яка розташована в 

с. Мишин, по *******, з кадастровим №  *************, 

діл. №2 площею - 0,2076 га, в тому числі: рілля - 0,2076 га; яка розташована в 

с. Мишин, по *********, з кадастровим №  ************. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№535-IX/2017 

 

Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельних  ділянок гр. Коцорак Л.М. 

            

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

для ведення  особистого  селянського  господарства  площею 0,1729 га.        

гр. Коцорак Лесі Миколаївні, жительці села Великий Ключів ********, 

керуючись ст.. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  
В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки         

гр. Коцорак Лесі Миколаївні для ведення особистого селянського  

господарства площею  0,1729 га . 

2.Передати у власність гр. Коцорак Лесі Миколаївні  земельну ділянку  

площею 0,1729 га., а саме:   

– для ведення  особистого  селянського  господарства:  

діл. №1 площею – 0,1729 га, в тому числі: рілля - 0,1729 га, яка знаходиться в 

с. Великий Ключів по ********88, з кадастровим номером земельної ділянки   

****************. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№536-IX/2017 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою  щодо поділу та об'єднання 

земельної ділянки  гр. Маринець М.В. 
               
                       Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

поділу та об'єднання земельної ділянки ,  що посвідчують право власності на 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1608 га. гр. Маринець Миколі Васильовичу, жителю  села Нижній Вербіж, 

*********, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 116, 118, 121,  Земельного кодексу 

України, сесія сільської ради 

  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об'єднання земельної ділянки ,  що посвідчують право власності на землю  

для ведення особистого селянського господарства площею 0,1608 га.             

гр. Маринець Миколі Васильовичу, жителю  села Нижній Вербіж,                 

**********. 

2.Передати у власність гр. гр. Маринець Миколі Васильовичу земельну 

ділянку   площею – 0,1608 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

площею - 0,1608  га, в тому числі: сіножаті – 0,1608 га, яка розташована в 

селі Нижній Вербіж по *******. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№537-IX/2017 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою  щодо поділу та об'єднання 

земельної ділянки  гр. Тимошишина Т.П. 
               
                       Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

поділу та об'єднання земельної ділянки ,  що посвідчують право власності на 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,0674 га. гр. Тимошишина Тараса Петровича, жителя  села Нижній Вербіж, 

*************, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 116, 118, 121,  Земельного кодексу 

України, сесія сільської ради 

  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об'єднання земельної ділянки ,  що посвідчують право власності на землю  

для ведення особистого селянського господарства площею 0,0674 га.             

гр. Тимошишина Тараса Петровича, жителя села Нижній Вербіж,                 

**********. 

2.Передати у власність гр. Тимошишину Тарасу Петровичу земельну ділянку   

площею – 0,0674 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

площею - 0,0674  га, в тому числі: сіножаті – 0,0674 га, яка розташована в 

селі Нижній Вербіж по **********. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№538-IX/2017 

Про розгляд заяви  

гр.  Туліки В.І. 
                           

           Розглянувши  заяву гр. Туліки Віталія Ігоровича, 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№539-IX/2017 

 

Про припинення права користування   

земельною  ділянкою  гр. Миронюк В.Д. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Миронюка Василя Дмитровича, жителя села 

Верхній Вербіж, ******,  про припинення права користування  земельною 

ділянкою орієнтованою площею 0,18 га для ведення особистого селянського 

господарства, 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. Миронюка Василя 

Дмитровича, жителя села Верхній Вербіж, **********, орієнтованою 

площею 0,18 га, для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в с. Верхній Вербіж в урочищі «Царина».  

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№540-IX/2017 

 

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Янущак Р.М. 
 

              Розглянувши заяву гр. Янущака Руслана Миколайовича, жителя села 

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

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,2307 га., 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 сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Янущаку Руслану Миколайовичу, жителю села Спас 

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 

0,2307 га.,  яка знаходиться в с. 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№541-IX/2017 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Максим'юк В.Д.    

             Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

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

посвідчують право власності на земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,5163 га гр. Максим'юк 

Василя Дмитровича, жителя села Верхній Вербіж, **********, керуючись ст. 

26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 

116, 118, 121,  Земельного кодексу України, сесія сільської ради  

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 земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства  

загальною площею 0,5163 га. гр. Максим'юка Василя Дмитровича, жителя 

села Верхній Вербіж, **********,. 

2.Передати у власність гр. Максим'юку Василю Дмитровичу земельні 

ділянки загальною   площею – 0,5163 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

діл. № 1 площею - 0,2620 га, в тому числі: ріллі - 0,2620 га; яка розташована в 

селі Верхній Вербіж, в урочищі «Полик» з кадастровим номером 

*************. 

діл. № 2  площею - 0,2543 га, в тому числі: ріллі - 0,2543 га; яка розташована 

в селі Верхній Вербіж, в урочищі «Ями» 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№542-IX/2017 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Максим'юк В.Д.     
               
             Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

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

посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,1137 га гр. Максим'юк Василя Дмитровича, жителя села Верхній 

Вербіж, *********, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 116, 118, 121,  Земельного кодексу 

України, сесія сільської ради  

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 0,1137 га. гр. Максим'юка Василя 

Дмитровича, жителя села Верхній Вербіж, ********,. 

2.Передати у власність гр. Максим'юку Василю Дмитровичу земельну 

ділянку    площею – 0,1137 га, а саме: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

площею - 0,1137 га, в тому числі: прибудинкова територія 0,0973 га; під 

будівлями - 0,0164 га; яка розташована в с. Верхній Вербіж, по ********* 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№543-IX/2017 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту детального планування 

території в с. Мишин 

по ******** 

 

          Розглянувши заяву гр. Ткачука Віталія Васильовича, жителя села 

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

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати дозвіл гр. Ткачуку Віталію Васильовичу на розроблення проекту 

детального планування території в с Мишин, 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. 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№544-IX/2017 

 

Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельних  ділянок гр. Миронюк Н.І. 

            

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

для ведення  особистого  селянського  господарства  площею 0,5907 га.        

гр. Миронюк Надії Іванівни, жительки села Стопчатів *******, керуючись 

ст.. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 
  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки         

гр. Миронюк Надії Іванівни для ведення особистого селянського  

господарства площею  0,5907 га . 
2.Передати у власність гр. Миронюк Надії Іванівні земельну ділянку  

площею 0,5907 га., а саме:   

– для ведення  особистого  селянського  господарства:  

площею – 0,5907 га, в тому числі: рілля - 0,5907 га, яка розташована в селі 

Верхній Вербіж, в урочищі «Гора», 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№545-IX/2017 

 

Про припинення права користування   

земельною  ділянкою  гр. Кавацюка І.М. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Кавацюка Івана Миколайовича, жителя села 

Верхній Вербіж, ********,  про припинення права користування  земельною 

ділянкою  площею 0,3982 га.  для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована в с. Верхній Вербіж 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. Кавацюка Івана 

Миколайовича,  жителя села Верхній Вербіж************, площею 0,3982 

га, для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в с. 

Верхній Вербіж 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№546-IX/2017 

 

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Янущак Р.М. 
 

              Розглянувши заяву гр. Янущака Руслана Миколайовича, жителя села 

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

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,3982 га., в селі Верхній Вербіж 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. Янущаку Руслану Миколайовичу, жителю села Спас     

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 

0,3982 га.,  яка знаходиться в с. Верхній Вербіж по *********8, 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№547-IX/2017 

 

Про розгляд заяви   

гр.  Гуцуляк  М. Д. 

 

           Розглянувши заяву гр. Гуцуляк Марії Дмитрівни,  жительки села 

Верхній Вербіж, **********, про виділення земельної ділянки   площею 0,20 

га. для ведення особистого селянського господарства в селі Верхній Вербіж, 

в ур. «Зарінок» керуючись ст. 12, Земельного кодексу  України,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Відмовити заяву  гр. Гуцуляк Марії Дмитрівни,  жительки села Верхній 

Вербіж, ***********, про виділення земельної ділянки   площею       0,20 га. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Верхній Вербіж, в ур. 

«Зарінок» в зв'язку з тим, що вона вже використала право власності на землю 

в межах норми приватизації за місцем своєї реєстрації. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№548-IX/2017 

 

Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельних  ділянок гр. Миронюк Г.А. 

            

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

для ведення  особистого  селянського  господарства  площею 0,1000 га.        

гр. Миронюк Ганни Андріївни, жительки села Нижній Вербіж, **********, 

керуючись ст.. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  
В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки         

гр. Миронюк Ганни Андріївни для ведення особистого селянського  

господарства площею  0,1000 га. 
2.Передати у власність гр. Миронюк Ганні Андріївні земельну ділянку  

площею 0,1000 га., а саме:   

– для ведення  особистого  селянського  господарства:  

площею – 0,1000 га,  в тому числі: рілля - 0,1000 га, яка знаходиться в с. 

Нижній Вербіж в урочищі «Чернич», 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№549-IX/2017 

 

Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельних  ділянок гр. Тафійчук Л.Д. 

            

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

для ведення  особистого селянського  господарства площею 0,2000 га. гр. 

Тафійчук Людмили Дмитрівни, жительки села Нижній Вербіж, ********, 

керуючись ст.. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 
  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки         

гр. Тафійчук Людмили Дмитрівни для ведення особистого селянського  

господарства площею  0,2000 га . 
2.Передати у власність гр. Тафійчук Людмилі Дмитрівні земельну ділянку  

площею 0,2000 га., а саме:   

– для ведення  особистого  селянського  господарства:  

площею – 0,2000 га,  в тому числі: ріллі - 0,2000 га, яка знаходиться в с. 

Нижній Вербіж по *********, 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№550-IX/2017 

 

Про розгляд заяви   

гр. Назарука М.В. 

 

           Розглянувши заяву гр. Назарука Миколи Васильовича,  жителя села 

Нижній Вербіж, ***********, про виділення земельної ділянки   площею 

0,15 га. для ведення особистого селянського господарства в с. Верхній 

Вербіж, в урочищі «Зарінок» керуючись ст. 12, Земельного кодексу  України,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Відмовити заяву  гр. Назарука Миколи Васильовича,  жителя села Нижній 

Вербіж, ***********, про виділення земельної ділянки   площею 0,15 га. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Верхній Вербіж, в урочищі 

«Зарінок», в  зв'язку з відсутністю на даному полі 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№551-IX/2017 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту детального планування 

території в с. Великий Ключів 

по ************* 

 

          Розглянувши заяву гр. Максим'юка 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 сільської ради   
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати дозвіл гр. Максим'юку Василю Васильовичу, на розроблення 

проекту детального планування території, в селі  Великий Ключів, по 

************, під будівництво деревообробної будівлі в межах власної 

земельної ділянки. 

2.Розроблений проект детального планування території затвердити сесією 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№552-IX/2017 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Гаврилюку В.І. 
 

              Розглянувши заяву гр. Гаврилюка  Василя Івановича, жителя             

с. Верхній Вербіж, *********, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,20 

га., для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться  с. 

Верхній Вербіж, на урочищі  «Зарінок» із земель запасу (пасовище), 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.Надати дозвіл гр. Гаврилюку  Василю Івановичу, жителю с. Верхній 

Вербіж, ***********, на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  орієнтованою площею 0,20 га., для ведення 

особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Верхній Вербіж, на урочищі «Зарінок» із земель запасу (пасовище), 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№553-IX/2017 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

в натурі та передачу її в оренду 

гр. Нагорняку Ю.М. 

          Розглянувши заяву гр. Нагорняка Юрія Михайловича, жителя с. Верхній Вербіж, 

********* про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для іншого сільськогосподарського призначення (обслуговування існуючого тока) 

площею 0,2434 га. в селі Мишин по *********, для передачі її в оренду, керуючись ст.. ст. 

12,93,116,118,120,124, пункту 7 перехідних положень Земельного кодексу України, ч. 1 

розділу «Прикінцеві положення Закону України Про оренду землі» та ст.. 26 п. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  

                                            В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. Нагорняка Юрія 

Михайловича,   в селі Мишин по ********** площею 0,2434 га., саме : 

- для іншого сільськогосподарського призначення (обслуговування існуючого тока) 

загальною площею 0,2434 га. в т. ч. під сільськогосподарськими та іншими  

господарськими будівлями і дворами площею 0,0805 га. прибудинкова територія        

0,1629 га. з кадастровим  номером  **********8. 

2.Передати в оренду гр. Нагорняку Юрію Михайловичу, жителю с. Верхній Вербіж, 

********земельну ділянку площею 0,2434 га. для іншого сільськогосподарського 

призначення (обслуговування існуючого тока) терміном на 49 років, що знаходиться  в 

селі Мишин по ****** з кадастровим номером ***************. 

3. Зобов'язати Нагорняка Юрія Михайловича : 

- виконувати обов'язки землекористування відповідно до вимог ст..96 Земельного кодексу 

України; 

- у місячний термін замовити договір оренди земельної ділянки; 

- встановити орендну плату в розмірі 5% від грошової оцінки земельної ділянки; 

- орендну плату сплатити до 1 вересня щорічно; 

- при несвоєчасній сплаті орендної плати нараховується пеня гідно чинного законодавства 

4. Доручити голові Нижньовербізької сільської ради М'якущаку Я.Ю. від  імені  сільської  

ради  укласти  договір  оренди  земельної  ділянки,  а  також  оформляти  інші  документи  

необхідні   для  вчинення  цієї  угоди. 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                                    Я.Ю.М'якущак 

 

 
 

  



 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

сьоме демократичне скликання 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№554-IX/2017 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації   із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що  

посвідчують право власності на землю  

 гр. Гринюку Я.В. 

           

                 Розглянувши заяву гр. Гринюка Ярослава Васильовича, жителя         

с. Поточище, Городенківського району, **********, про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації   із землеустрою  щодо встановлення 

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

власності на землю  розміром 0,2491 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  на підставі договору 

купівлі-продажу житлового будинку від 08.12.1990 р. с. Верхній Вербіж, 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. Гринюку Ярославу Васильовичу, жителю                          

с. Поточище, Городенківського району, **********, на виготовлення 

технічної документації   із землеустрою  щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю  

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею  0,2491 га.,  на підставі договору купівлі-продажу 

житлового будинку від 08.12.1990 р. с. Верхній Вербіж,  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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№555-IX/2017 

 

Про припинення права користування   

земельною  ділянкою  гр. Гринюка Я.В. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Гринюка Ярослава Васильовича, жителя                

с. Поточище, Городенківського району, ********8, про припинення права 

користування  земельною ділянкою  площею 0,15  га.  для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована в с. Верхній Вербіж, 

по ********8, 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. Гринюка Ярослава 

Васильовича, жителя с. Поточище, Городенківського району **********, 

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

знаходиться в с. Верхній Вербіж , 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№556-IX/2017 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки   гр. Туліка У.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Туліки Уляни Василівни, жительки                  

с. Нижній Вербіж, *********, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки   площею 0,15 га., для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться  с. Верхній 

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.Надати дозвіл гр. Туліці Уляні Василівні , жительці    с. Нижній Вербіж,  

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

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

господарства, яка знаходиться  с. Верхній Вербіж, 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№557-IX/2017 

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Мельничука М.М. 
 

             Розглянувши заяву гр. Мельничука Миколи Миколайовича, жителя 

села Верхній Вербіж, *********, про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства орієнтованою площею 0,20 га., яка 

знаходиться в с. Верхній Вербіж, в урочищі «Зарінок», 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. Мельничуку Миколі Миколайовичу, жителю села 

Верхній Вербіж, *******, на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства орієнтованою площею 0,20 га., за рахунок земель запасу 

(пасовища), яка знаходиться в с. Верхній Вербіж, в урочищі «Зарінок», 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№558-IX/2017 

 

Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Самуляка Д.В. 

            

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею  0,1200 га.  гр. Самуляка Дмитра Васильовича, 

жителя м. Коломия, ******, в селі Верхній Вербіж, по ************, 

керуючись ст. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  
В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки         

гр. Самуляка Дмитра Васильовича для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд площею  0,1200 га. 

2.Передати у власність гр. Самуляку Дмитру Васильовичу 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 знаходиться в с. Верхній Вербіж, по **********, 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№559-IX/2017 

 

Про  надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Гуцуляку І.В. 
 

             Розглянувши заяву гр. Гуцуляка Ігора Васильовича, жителя села 

Зібранівка, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства орієнтованою площею 0,20 га., с. Верхній Вербіж в урочищі 

«Зарінок», 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. Гуцуляку Ігору Васильовичу, жителю села Зібранівка,  

про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

орієнтованою площею 0,12 га., яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Верхній Вербіж, на урочищі «Зарінок» із земель запасу (пасовище), 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№560-IX/2017 

 

Про припинення права користування   

земельною  ділянкою  гр. Ковцуняк Д.Ф. 
 

                           

           Розглянувши заяву гр. Ковцуняк Дарії Федорівни, жительки селі 

Великий Ключів, ***********, про припинення права користування  

земельною ділянкою  площею 0,30  га.  для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована в с. Великий Ключів, 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. Ковцуняк Дарії 

Федорівни, жительки с. Великий Ключів, *******, площею   0,30 га, для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в селі 

Великий Ключів, 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№561-IX/2017 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою  щодо встановлення меж 

земельної  ділянки в натурі (на місцевості) 

 гр. Івасюка Я.М. 

            

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості)   для ведення  

особистого  селянського  господарства  площею 0,1500 га.    гр. Івасюка 

Ярослава Михайловича, жителя села Молодятин, *********, керуючись ст.. 

12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 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)   земельної гр. Івасюка 

Ярослава Михайловича для ведення особистого селянського  

господарства площею  0,1500 га . 
2.Передати у власність гр. Івасюку Ярославу Михайловичу земельну 

ділянку  площею 0,1500 га., а саме:   

– для ведення  особистого  селянського  господарства:  

площею – 0,1500 га,  в тому числі: прибудинкова територія - 0,1500 га, яка 

знаходиться в селі Нижній Вербіж, в урочищі «Царина», 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№562-IX/2017 

 

Про внесення змін до рішення IV сесії 

7-го дем. скликання № 329 – IV/2017 

від 13.07.2017 р.  

 

          Розглянувши пропозиції  постійної    комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, містобудування та охорони навколишнього середовища, 

про внесення змін до рішення IV сесії 7-го демократичного скликання № 329 

– IV/2017 від 13.07.2017 р., відповідно до ст..57 Закону України «Про 

землеустрій», ст..12 Земельного кодексу України, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада 

 

                                             В  И  Р  І  Ш  И  Л  А 

 

1.Внести змін до рішення IV сесії 7-го демократичного скликання № 329 – 

IV/2017 від 13.07.2017 р. та викласти його в такій редакції: «Надати дозвіл 

Нижньовербізькій сільській раді на виготовлення технічної документації із  

землеустрою щодо інвентаризації земель орієнтовною площею 1,80 га. в селі 

Верхній Вербіж, по *********, для спортивно-оздоровчого комплексу 

«Колос» за рахунок земель сільської ради». 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№563-IX/2017 

 

Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Угринчука М.Ю. 

            

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

для ведення  особистого  селянського  господарства  площею 1,0000 га.        

гр. Угринчука Михайла Юрійовича, жителя села Великий Ключів, 

**********, яка розташована по *******,  керуючись ст.. 12, 116, 118, 121 

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

самоврядування в Україні», сільська рада 
  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки         

гр. Угринчука Михайла Юрійовича для ведення особистого селянського  

господарства площею  1,0000 га . 
2.Передати у власність гр. Угринчуку Михайлу Юрійовичу земельну 

ділянку  площею 1,0000 га., а саме:   

– для ведення  особистого  селянського  господарства:  

площею – 1,0000 га,  в тому числі: ріллі – 1,0000 га, в с. селі Великий Ключів, 

по *********,, 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№564-IX/2017 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Атаманюка В.М.   
               
             Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

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

посвідчують право власності на земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,3993 га гр. Атаманюка 

Василя Миколайовича, жителя села Верхній Вербіж, *********, керуючись 

ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 

116, 118, 121,  Земельного кодексу України, сесія сільської ради  

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 земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства  

загальною площею 0,3993 га. гр. Атаманюка Василя Миколайовича, жителя 

села Верхній Вербіж, **********,  

2.Передати у власність гр. гр. Атаманюку Василю Миколайовичу земельні 

ділянки загальною   площею – 0,3993 га, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства: 

діл. № 1 площею - 0,1537 га, в тому числі: ріллі - 0,1537 га; яка розташована 

в с. Верхній Вербіж, в урочищі «Підгора» з кадастровим номером 

*************. 

діл. № 2  площею - 0,2456 га, в тому числі: ріллі - 0,2456 га; яка розташована 

в с. Верхній Вербіж, по ********** 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№565-IX/2017 

Про надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Назарук М.М. 
 

              Розглянувши заяву гр. Назарука Мирослава Михайловича, жителя             

с. Нижній Вербіж, ********, про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,30 

га., для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться с. 

Великий Ключів по **********, на урочищі «Львів», 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.Надати дозвіл гр. Назарук Мирославу Михайловичу, жителю с. Нижній 

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

земельної ділянки  орієнтованою площею 0,30 га., для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Великий Ключів по ******** на урочищі «Львів», 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№566-IX/2017 

Про надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Губчука М.М. 
 

             Розглянувши заяву гр. Губчука Миколи Миколайовича, жителя села 

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

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства орієнтованою площею 0,20 га., яка знаходиться в с. 

Верхній Вербіж, в урочищі «Зарінок», 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. Губчуку Миколі Миколайовичу, жителю села Верхній 

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

земельної ділянки  орієнтованою площею 0,12 га., для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Верхній Вербіж, на урочищі «Зарінок» із земель запасу (пасовище), 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№567-IX/2017 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Клюсик  О.В. 
 

             Розглянувши заяву гр. Клюсик Ольги Володимирівни, жительки села 

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

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства орієнтованою площею 0,20 га., яка знаходиться в с. 

Верхній Вербіж, в урочищі «Зарінок», 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. Клюсик Ользі Володимирівні, жительці села Верхній 

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

земельної ділянки  орієнтованою площею 0,12 га., для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Верхній Вербіж, на урочищі «Зарінок» із земель запасу (пасовище), 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№568-IX/2017 

Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення 

земельних  ділянок гр. Шкутяк Г.В. 
 

           Розглянувши проект землеустрою  щодо відведення земельних ділянок для 

ведення  особистого  селянського  господарства загальною площею 1,3529 га. гр. Шкутяк 

Ганни Василівни, жительки села Великий Ключів *******, керуючись ст.. 12, 116, 118, 

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

самоврядування в Україні», сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельних ділянок         гр. Шкутяк 

Ганни Василівни для ведення особистого селянського  господарства загальною 

площею  1,3529 га. 
2.Передати у власність гр. Шкутяк Ганні Василівні земельні ділянки загальною площею 

1,3529 га., а саме:   

– для ведення  особистого  селянського  господарства:  

діл. №1 площею - 0,7294 га, в тому числі: сіножаті - 0,7294 га, яка розташована в с. 

Великий Ключів по *********** з кадастровим номером земельної ділянки   

*****************, 

діл. №2 площею - 0,1235 га, в тому числі: рілля - 0,1235 га, яка розташована в с. Великий 

Ключів по ******** з кадастровим номером земельної ділянки   *****************. 

діл. №3 площею - 0,1232 га, в тому числі: рілля - 0,1232 га, яка розташована в с. Великий 

Ключів по ************* з кадастровим номером земельної ділянки   ****************. 

діл. №4 площею - 0,3768 га, в тому числі: багаторічні насадження – 0,1586 га; рілля - 

0,2181 га, яка розташована в с. Великий Ключів по ********** з кадастровим номером 

земельної ділянки   *****************. 

3.На ділянках,  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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№569-IX/2017 

Про надання дозволу на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Нагорняк Н. Л. 
 

              Розглянувши заяву гр. Нагорняк Надії Лук'янівни, жительки села 

Мишин, ********, від імені якої діє Нагорняк Іван Іванович житель села 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,25 

га., для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться с. 

Мишин 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.Надати дозвіл гр. Нагорняк Надії Лук'янівни, жительці села Мишин, 

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

земельної ділянки  орієнтованою площею 0,25 га., для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту в селі 

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 голову земельної 

комісії М. В. Чорнюк. 
 

 

Нижньовербізький 

cільський голова ОТГ                                                    Я.Ю.М'якущак 

  



 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

сьоме демократичне скликання 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№570-IX/2017 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту детального планування 

території в с. Великий Ключів 

по ******** 

 

          Розглянувши заяву гр. Ужитчак Ілони Романівни, жительки села 

Товмачик, ************, 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 сільської ради   
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати дозвіл гр. Ужитчак Ілоні Романівні 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. 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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№571-IX/2017 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що посвідчують право власності 

на землю гр. Павлюк 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 0,2500 га гр. Павлюка Михайла Михайловича, жителя села Мишин, 

*********, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.. 12, 116, 118, 121,  Земельного кодексу 

України, сесія сільської ради  

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. Павлюка Михайла 

Михайловича, жителя села Мишин, **********. 

2.Передати у власність гр. Павлюку Михайлу Михайловичу 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: прибудинкова територія - 0,2241 га; під 

будівлями - 0,0260 га; яка розташована в с. Мишин по *********. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№572-IX/2017 

Про  розгляд заяви  

гр.  Котюк В.В. 
 

              Розглянувши заяву гр. Котюк Василя Васильовича, жителя села 

Великий Ключів, ***********, про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2500 га., в селі Великий 

Ключів, 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.Відмовити заяву гр. Котюку Василю Васильовичу, жителю села Великий 

Ключів, ***********,  на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,2500 га.,  яка знаходиться в с. Великий    Ключів по 

*********, в зв’язку з тим, що дана земля знаходиться згідно генерального 

плану забудови села в промисловій зоні. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№573-IX/2017 

 

Про повторний розгляд звернення  

громади  Різдва Пресвятої Богородиці                                                                                 

села Нижній Вербіж                        

            

          Розглянувши повторно звернення громади УГКЦ Різдва Пресвятої 

Богородиці села Нижній Вербіж, яка має в своєму користуванні, відповідно 

до державного акту про право постійного користування від 27.06.2014 р. 

ділянку площею 0,2671 га. про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою, щодо відведення додаткової земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,30 га. в с. Нижній Вербіж, по *********** для обслуговування 

культової споруди, озеленення даної території та створення відпочинкової 

зони, керуючись ст. 12,   Земельного кодексу  України,  сільська рада 

 

                                    В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Відмовити повторне звернення громади УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці 

села Нижній Вербіж, на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення 

додаткової земельної ділянки орієнтовною площею 0,30 га. в с. Нижній 

Вербіж,  по *********,  для обслуговування культової споруди, озеленення 

території та створення відпочинкової зони для передачі її в постійне 

користування. 

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 

(дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 14 грудня 2017 року                             с. Нижній Вербіж 

№574-IX/2017 

 

Про повторний розгляд заяви  

гр. Кріпчука  В.С. 
 

              Розглянувши повторно заяву гр. Кріпчука Василя Олексійовича, 

жителя місто Коломия, ***********, про погодження надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,02 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижній  

Вербіж, по ********8,  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 гр. Кріпчуку Василю Олексійовичу, жителю міста Коломия, 

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

земельної ділянки орієнтовною площею 0,02 га. для ведення особистого 

селянського господарства, в зв'язку з тим, що дана земля  знаходиться за 

межами населеного пункту с. Нижній Вербіж. 

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 

 

 

 

 


