
Засідання постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури та 

благоустрою, яка планується на 01.06.2021р. 

 
 

Порядок денний: 

 

 

1. Про перейменування провулку Валентини Терешкової в смт. Шкло Яворівського 

району Львівської області 

 

2. Про найменування нової проектованої вулиці розташованої у житловому кварталі 

(Пилипи) с. Воля Добростанська Яворівського району Львівської області 

 

3. Про найменування нової проектованої вулиці розташованої у житловому кварталі К-3 

с. Рулево Яворівського району Львівської області 

 

4. Про затвердження ДПТ по вул. М. Вербицького щодо визначення планувальної, 

ландшафтної організації і функціонального призначення, просторової композиції і 

параметрів забудови для побудови храму Різдва св. Івана Хрестителя Української 

Греко-Католицької Церкви та інших церковних споруд (каплиці, дзвіниці та 

катехитичної школи для дітей) м. Новояворівськ Яворівського району Львівської 

області 

 

5. Про затвердження ДПТ по розміщенню земельної ділянки для будівництва житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у с. Добростани Яворівського району 

Львівської області (землекористувач гр. Борейко Г.П. з/д 0,25 га) 

 

6. Про затвердження ДПТ по розміщенню земельної ділянки для будівництва житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в с. Добростани Яворівського району 

Львівської області (землекористувач гр. Ковальська Г.Г. з/д 0,20 га) 

 

7. Про затвердження ДПТ земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового буднику, господарських будівель та споруд в смт. Шкло Яворівського 

району Львівської області (землекористувач гр. Кухарчук І.В. з/д 0,20 га) 

 

8. Про затвердження ДПТ розміщення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі в смт. Шкло Яворівського району Львівської області 

(землекористувач гр. Верхола М.Ю. з/д 0,015 га) 

 

9. Про затвердження ДПТ розташування земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. Шкло 

Яворівського району Львівської області (землекористувач гр. Дмитришин Л.Я. з/д 0,15 

га) 

 

10. Про затвердження експертної оцінки та продаж  земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Новояворівську по вул. Зелена, площею 

0,2992 га на земельних торгах (у формі аукціону) 

 

11. Про затвердження експертної оцінки та продаж  земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Новояворівську по вул. Зелена, площею 

0,1219 га на земельних торгах (у формі аукціону) 

 

12. Про затвердження експертної оцінки та продаж  земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в смт Шкло вул. Сагайдачного площею 0,0143 

га на земельних торгах (у формі аукціону) 



 

13. Про затвердження експертної оцінки та продаж  земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в смт Шкло вул. Шептицького Андрея площею 

0,0063 га на земельних торгах (у формі аукціону) 

 

14. Про затвердження експертної оцінки та продаж  земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в смт Шкло вул. Шептицького Андрея площею 

0,0093 га на земельних торгах (у формі аукціону) 

 

15. Про передачу у власність земельної ділянки  несільськогосподарського призначення та 

затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки для обслуговування 

складських приміщень з метою її продажу (викупу) Лемішка Світлані Петрівні 

 

16. Про створення громадських пасовищ на території Новояворівської міської ради 

 

17. Про  надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі для розміщення торгового павільйону 

по вул. Сагайдачного, 69 в смт Шкло з метою її продажу (викупу) Дусько Мирослава 

Володимирівна (площа 0,0220 га) 

 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій для 

релігійної громади Української Греко-Католицької Церкви парафії святого Миколая 

Чудотворця – 0,6621 га 

 

19. Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування храму для релігійної громади Української Греко-

Католицької Церкви парафії Різдва святого Івана Хрестителя – 0,5900 га 

 

20. Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в 

с.Старичі вул. А.Шептицького, 8е для обслуговування торгового комплексу з кафе та 

магазину Сидяк Галині Петрівні –  площа 0,0531 га на 5 років 

 

21. Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в 

с.Старичі вул. А.Шептицького, 11А для обслуговування будівлі магазину Сидяк Галині 

Петрівні–  площа 0,0229 га на 5 років 

 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі в оренду для обслуговування нежитлових виробничо-складських будівель по 

вул. Зелена, 2в в м.Новояворівськ – Ласкевич Сергію Володимировичу площею 0,0609 

га 

 

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни 

цільового призначення землі  «з» ведення особистого селянського господарства на 

«для» будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. І.Франка в с.Кам’янобрід Ріпак Івану Антоновичу 

– площа 0,1600 га 

 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни 

цільового призначення землі  «з» ведення особистого селянського господарства на 

«для» будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування в с.Старичі Коритко Любов Валентинівна – площа 0,0917 га 

 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни 

цільового призначення землі  «з» індивідуального садівництва на «для» будівництва та 



обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Солиги Цікалишин Ярослав Ярославович – площа 0,1200 га 

 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни 

цільового призначення землі  «з» ведення особистого селянського господарства на 

«для» будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в с.Солиги Фітель Людмила Михайлівна – площа 0,2600 

га 

 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни 

цільового призначення землі  «з» ведення особистого селянського господарства на 

«для» будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в с.Ліс Баран Наталія Андріївна – площа 0,1474 га 

 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни 

цільового призначення землі  «з» ведення особистого селянського господарства на 

«для» будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в с.Ліс Баран Ірина Андріївна – площа 0,1474 га 

 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни 

цільового призначення землі  «з» ведення особистого селянського господарства на 

«для» будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 

забудови, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності пов’язаної 

з отримання прибутку в смт Шкло Чікель Юрій Володимирович – площа 0,5000 га 

 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни 

цільового призначення землі  «з» для індивідуального садівництва на «для» 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в смт Шкло Макало Мирон Віталійович– площа 0,0400 га 

 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни 

цільового призначення землі  «з» ведення особистого селянського господарства на 

«для» розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (для будівництва та 

обслуговування  об’єктів придорожнього сервісу) в с.Терновиця Кисіль Василь 

Васильович – площа 0,4500 га 

 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни 

цільового призначення землі  «з» ведення особистого селянського господарства на 

«для» будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в с.Когути Вань Зоряна Володимирівна – площа 0,0284 га 

 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни 

цільового призначення землі  «з» ведення особистого селянського господарства на 

«для» розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу в с.Рулево Павельчук 

Віталій Леонідович – площа 0,3000 га 

 

34. Єпур Наталія Валеріївна - Про внесення змін в рішення сесії Новояворівської міської 

ради №673 від 22.04.2021р.  

 

35. Серафин Володимир Миколаєвич - Про внесення змін в рішення сесії Старичівської 

сільської ради №46-26/VІІ від 16.11.2020р.  

 

36. Мар’ян Григорій Михайлович - Про внесення змін в рішення сесії Новояворівської 

міської ради №590 від 22.04.2021р 

 



37. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо  

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

індивідуального садівництва членам СТ «Приміський садівник» в м.Новояворівськ 

Яворівського району Львівської області: 

 

- Гомолач Марія Михайлівна – СТ «Приміський садівник» площа 0,0571 га 

- Буфан Юрій Іванович - СТ «Приміський садівник» площа 0,0500 га 

 

38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Солиги Яворівського району Львівської 

області Грет Оресту Васильовичу – площа 0,1100 га 

 

39. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Когути Кунинець 

Мар’яні Олексіївні –  0,0381 га 

 

40. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. О.Маковея, 12 в 

с.Стені Срібній Парасковії Андріївні - 0,1236 га 

 

41. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в м.Новояворівськ Шніцар 

Віталію Степановичу - 0,0260 га 

 

42. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. Сонячна в 

м.Новояворівськ Зеліско Андрію Павловичу - 0,0268 га 

 

43. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в м.Новояворівськ 

Ходонович Ольга Михайлівна - 0,0185 га 

 

44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення індивідуального садівництва в СТ «Джерело» в смт Шкло 

Яворівського району Львівської області: 

 

- Клюс Богдан Іванович – смт Шкло СТ «Джерело» 0,1061 га 

 

45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення індивідуального садівництва в СТ «Хімік» в смт Шкло 

Яворівського району Львівської області: 

 

- Нєдєльчева Наталія Миколаївна – смт Шкло СТ «Хімік» 0,0638 га 

- Король Роман Дмитрович – смт Шкло СТ «Хімік» 0,0428 га 

 

46. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення індивідуального садівництва в СТ «Нафтуся» в смт Шкло 

Яворівського району Львівської області: 

- Сенчишин Андрій Федорович – смт Шкло СТ «Нафтуся» 0,0501 га 

 

47. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення індивідуального садівництва в смт Шкло Яворівського району 

Львівської області Павленко Софії Богданівні - 0,0547 га 

 



48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення індивідуального садівництва в смт Шкло Яворівського району 

Львівської області Сас Уляна Богданівна - 0,0847 га 

 

49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення індивідуального садівництва в с.Стадники Яворівського району 

Львівської області Стадник Степан Миколайович - 0,0527 га 

 

50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення індивідуального садівництва в СГТ «Хімік-2» в с.Терновиця 

Яворівського району Львівської області: 

 

- Павлів Іван Васильович – с.Терновиця СГТ «Хімік-2» 0,1200 га 

- Дітчук Михайло Володимирович - с.Терновиця СГТ «Хімік-2» 0,0542 га 

- Буфан Володимир Григорович - с.Терновиця СГТ «Хімік-2» 0,1200 га 

- Ярема Ігор Степанович – с.Терновиця СГТ «Хімік-2» 0,0829 га 

- Шаловило Микола Іванович – с.Терновиця СГТ «Хімік-2» 0,0730 га 

 

51. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах території 

Новояворівської міської ради біля с.Бердихів: 

 

- Щербач Катерина Михайлівна – с.Бердихів площа 0,70 в умовних кадастрових 

гектарах 

- Хім’як Марія Іванівна - с.Бердихів площа 0,89 в умовних кадастрових гектарах, 

площа 1,29 в умовних кадастрових гектарах, площа 0,70 в умовних кадастрових 

гектарах 

- Хім’як Іванна Андріївна – с.Бердихів площа 1,29 в умовних кадастрових 

гектарах 

- Александрович Софія Василівна - с.Бердихів площа 1,29 в умовних 

кадастрових гектарах 

 

52. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах території 

Новояворівської міської ради біля с.Молошковичі: 

 

- Білінська Ганна Михайлівна – с.Молошковичі площа 2,00 в умовних 

кадастрових гектарах 

- Гусак Михайло Миколайович - с.Молошковичі площа 1,71 в умовних 

кадастрових гектарах 

- Кучкулаба Ольга Михайлівна - с.Молошковичі площа 2,08 в умовних 

кадастрових гектарах 

 

53. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах території 

Новояворівської міської ради біля с.Мужиловичі: 

 

- Салабай Ольга Миколаївна – с.Мужиловичі площа 0,76 в умовних кадастрових 

гектарах 

- Шевчик Іван Іванович - с.Мужиловичі площа 0,91 в умовних кадастрових 

гектарах 

- Радюк Олексій Степанович - с.Мужиловичі площа 0,91 в умовних кадастрових 

гектарах 



 

54. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах території 

Новояворівської міської ради біля с.Терновиця: 

 

- Глова Іван Володимирович – с.Терновиця площа 1,60 в умовних кадастрових 

гектарах 

- Мудрик Надія Андріївна - с.Терновиця площа 1,60 в умовних кадастрових 

гектарах 

- Лесьо Марія Миколаївна - с.Терновиця площа 1,59 в умовних кадастрових 

гектарах 

- Канус Степанія Іванівна - с.Терновиця площа 1,30 в умовних кадастрових 

гектарах 

 

55. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах території 

Новояворівської міської ради біля с.Прилбичі: 

 

- Чепіль Марія Василівна – с.Прилбичі площа 0,97 в умовних кадастрових 

гектарах 

 

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

індивідуального садівництва членам СТ «Приміський садівник» в м. Новояворівську 

Яворівського району Львівської області: 

 

- Козачук Ганна Михайлівна – 0,1200 га 

- Андрущишин Марія Михайлівна – 0,0500 га 

- Була Іван Зіновійович – 0,0604 га 

- Димкар Василь Миколайович – 0,0671 га 

- Матвіїшин Михайло Петрович – 0,1200 га 

- Івасейко Наталія Павлівна – 0,0536 га 

- Мотиль Василь Васильович – 0,0492 га 

 

57. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Стені: 

 

- Срібна Парасковія Андріївна - с.Стені вул. О.Маковея, 12 площа 0,2500 га 

 

58. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Старичі: 

 

- Мотиль Наталія Василівна - с.Старичі вул. Шкільна, 28 площа 0,2052 га 

- Світлик Олександра Богданівна – с.Старичі вул. Шевченка, 64 площа 0,1970 га 

 

59. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Воля-Добростанська: 

 



- Чорнокалова Катерина Федорівна - с.Воля-Добростанська вул.Пилипи,5 площа 

0,2490 га 

 

60. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) по вул. Пилипи, 3 в с.Воля Добростанська у спільну часткову власність -

Кульчицька Мирослава Миколаївна та Колиняк Степан Миколайович площею 0,2500 

га 

 

61. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в смт Шкло: 

 

- Рій Степан Васильович – смт Шкло вул. Шевченка, 28 площа 0,0845 га 

- Грет Ірина Григорівна - смт Шкло вул. А.Гординського, 17 площа 0,0845 га 

- Підляська Марія Михайлівна – смт Шкло вул. Козача, 9 площа 0,1500 га 

- Вахула Степан Васильович – смт Шкло вул. Кн.Ольги, 43 площа 0,0808 га 

 

62. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) по вул. Маковея, 1 в смт Шкло у спільну часткову власність Швець 

Володимиру Андрійовичу та Швець Сергію Андрійовичу площею 0,0883 га 

 

63. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Кам’янобрід: 

 

– Івахів Віра Стефанівна - с.Кам’янобрід вул. Івана Франка, 104 площа 0,2362 га 

- Ріпак Остап Іванович – с. Кам’янобрід вул. Івана Франка, 49 площа 0,2500 га 

- Грицак Андрій Ярославович - с. Кам’янобрід вул. Т.Шевченка, 43 площа 0,2500 

га 

 

64. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Кам’янобрід у спільну часткову власність Андрусів Степанія Іванівна та 

Ріпак Іван Іванович площа 0,2500 га 

 

65. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в c.Прилбичі: 

 

- Гевало Петро Олексійович– с.Прилбичі вул. Лесі Українки, 29 площа 0,2473 га 

- Стадник Надія Михайлівна – с.Прилбичі вул. Спортивна, 7 площа 0,1964 га 

- Мица Софія Романівна – с.Прилбичі вул. Кн.Ольги, 4 площа 0,1065 га 

- Васильовська Марія Іванівна - с.Прилбичі вул. Б.Хмельницького,12 площа 

0,1268 га 

- Рубай Ганна Василівна - с.Прилбичі площа 0,0720 га 

 

66. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Добростани: 

 

- Дмитрик Марія Іванівна – с.Добростани вул. Кінцева, 30 площа 0,2500 га  

- Когут Степан Васильович – с.Добростани вул. Героїв Майдану, 7 площа 0,2500 

га 

 

67. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Молошковичі: 

 

- Довгаль Володимир Сергійович – с.Молошковичі площа 0,0929 га 

- Цікало Віра Ярославівна – с.Молошковичі вул. С.Бандери, 86 площа 0,2500 га 

- Ніка Володимир Ігорович – с.Молошковичі площа 0,1316 га  

- Бігун Марія Федорівна - с.Молошковичі вул. Р.Шухевича, 10 площа 0,1969 га  

- Коваль Ганна Федорівна - с.Молошковичі вул. Р.Шухевича, 12 площа 0,1778 га  

 

68. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Терновиця: 

 

- Занкевич Павло Романович - с.Терновиця вул. С.Бандери, 3 площа 0,0780 га 

 

69. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Мужиловичі: 

 

- Галаджун Любов Степанівна – с.Мужиловичі вул. Спортивна, 16 площа 0,2500 

 

70. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства в смт Шкло: 

 

- Козловський Ігор Васильович – смт Шкло 0,0318 га 

 

71. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в межах території Новояворівської міської ради 

біля с.Молошковичі Баїк Наталія Михайлівна –ділянка №1 – площа 0,6465 га; ділянка 

№2 – площа 0,0845 га;  

 

72. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в межах території Новояворівської міської ради 

біля с.Бердихів Яремій Івану Григоровичу –ділянка №1 – площа 0,4393 га; ділянка №2 

– площа 0,4577 га;  

 

73. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в межах території Новояворівської міської ради 

біля с.Добростани Дмитришин Михайлу Степановичу – площа 1,3174 га  

 



74. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в межах території Новояворівської міської ради 

біля с.Мужиловичі Лупеско Марії Степанівні – ділянка №1 - площа 0,7203 га, ділянка 

№2 - площа 0,0990 га 

 

75. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в межах території Новояворівської міської ради 

біля с.Мужиловичі Куліковій Ользі Петрівні – ділянка №1 – площа 0,1008 га; ділянка 

№2 – площа 0,5865 га;  

 

76. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в межах території Новояворівської міської ради 

біля с.Мужиловичі Демус Ганні Михайлівні, Войціцькій Наталії Михайлівні, Демус 

Василю Михайловичу - ділянка №1 – площа 1,2809 га; ділянка №2 – площа 0,0994 га;  

 

77. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в межах території Новояворівської міської ради 

біля с.Терновиця Островській Ганні Романівні - ділянка №1 – площа 0,4253 га;  

 

78. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в межах території Новояворівської міської ради 

біля с.Прилбичі Бригілевич Ганна Митрофанівна - ділянка №1 – площа 0,0992 га; 

ділянка №2 – площа 0,7599 га;  

 

79. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в межах території Новояворівської міської ради 

біля с.Воля-Добростанська Газда Надія Григорівна - ділянка №1 – площа 0,04282 га; 

ділянка №2 – площа 0,6430 га;  

 

80. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для будівництва 

індивідуального гаража смт Шкло Яворівського району Львівської області: 

 

- Стасів Ігор Степанович – смт Шкло 0,0050 га 

- Стасів Оксана Федорівна – смт Шкло 0,0100 га 

 

81. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в с.Солиги Яворівського району Львівської області: 

 

- Козяр Галина Василівна – с.Солиги 0,0926 га 

 

82. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в смт Шкло Яворівського району Львівської області: 

 

- Миколишин Ігор Ярославович – смт Шкло 0,1700 га 

- Дзундза Лілія Олегівна – смт Шкло 0,0700 га 

- Батрух Віра Романівна – смт Шкло 0,1200 га 

- Іванович Ігор Степанович – смт Шкло 0,0699 га 

- Дигун Богдан Романович – смт Шкло 0,0775 га 

- Шевчик Андрій Васильович – смт Шкло 0,0800 га 

- Тураш Олександра Богданівна – смт Шкло 0,1000 га 



- Тарасов Андрій Андрійович – смт Шкло 0,0940 га 

- Коваль Степан Степанович – смт Шкло 0,0935 га 

- Стадник Володимир Олексійович – смт Шкло 0,1700 га 

- Підляська Марія Михайлівна – смт Шкло 0,1500 га 

- Підляський Василь Романович – смт Шкло 0,0769 га 

- Пирч Петро Володимирович – смт Шкло 0,1453 га 

- Палюх Василь Григорович – смт Шкло 0,1401 га 

- Дутко Степан Романович – смт Шкло 0,0816 га 

- Гіщак Марія Михайлівна – смт Шкло 0,1333 га 

 

83. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в с.Прилбичі Яворівського району Львівської області: 

 

- Мединський Тарас Ігорович – с.Прилбичі 0,2828 га 

- Мудрик Любов Іванівна – с.Прилбичі 0,1244 га 

- Васильовський Михайло Васильович 0,0600 га 

- Лин Богдан Романович – с.Прилбичі 0,0500 га 

 

84. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в с.Терновиця Яворівського району Львівської області: 

 

- Лесьо Богдан Антонович – с.Терновиця 0,1100 га 

- Цімко Іван Васильович – с.Терновиця 0,2405 га 

- Мельничен Марія Григорівна – с.Терновиця 0,1650 га 

- Угрин Зоряна Степанівна – с.Терновиця 1,2907 га 

- Цімко Василь Васильович – с.Терновиця 0,1200 га 

 

85. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в с.Рулево Яворівського району Львівської області: 

 

- Глазунова Марія Іванівна - с.Рулево 0,2500 га 

- Глазунова Ольга Степанівна – с.Рулево 0,0911 га 

- Семчак Роман Богданович – с.Рулево 0,5000 га 

 

86. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в с.Ліс Яворівського району Львівської області: 

 

- Іванець Тетяна Михайлівна – с.Ліс 0,1809 га 

- Мельник Людмила Василівна – с.Ліс 0,2500 га 

 

87. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в с.Чолгині Яворівського району Львівської області: 

 

- Шот Ганна Іванівна – с.Чолгині 0,1295 га 

- Луньо Наталія Василівна – с.Чолгині 0,2500 га 

 

88. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в с.Підлуби Яворівського району Львівської області: 

 

- Кулинич Ярослав Петрович  – с.Підлуби 0,1179 га 

- Кулинич Андрій Ярославович – с.Підлуби 0,1016 га 

- Корсак Марія Ярославівна – с.Підлуби 0,0887 га 

- Кук Галина Василівна – с.Підлуби 0,1196 га 

- Горін Василь Іванівна – с.Підлуби 0,2000 га 

- Королевич Назарій Григорович – с.Підлуби 0,0404 га 

- Проць Іван Васильович – с.Підлуби 0,1069 га 



- Королевич Григорій Михайлович – с.Підлуби 0,1218 га 

- Шевчик Василь Васильович – с.Підлуби 0,2703 га 

- Шевчик Ольга Андріївна – с.Підлуби 0,1523 га 

- Проць Василь Іванович – с.Підлуби 0,2162 га 

- Шот Парасковія Андріївна – с.Підлуби, 0,1780 га 

- Шот Роман Михайлович – с.Підлуби 0,1671 га 

- Шот Михайло Михайлович – с.Підлуби 0,0664 га 

- Шот Володимир Михайлович – с.Підлуби 0,1060 га 

- Лин Іванна Станіславівна –с.Підлуби 0,1034 га 

 

89. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в с.Воля Старицька Яворівського району Львівської області: 

 

- Полюга Ігор Степанович – с.Воля Старицька 0,2197 га 

- Дроцик Оксана Михайлівна – с.Воля Старицька 0,1191 га 

- Гусак Ярослав Андрійович – с.Воля Старицька 0,2671 га 

- Карпа Марія Михайлівна – с.Воля Старицька 0,2904 га 

- Гриців Павло Петрович – с.Воля Старицька 0,1382 га 

 

90. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в с.Старичі Яворівського району Львівської області: 

 

- Бобик Надія Михайлівна – с.Старичі 0,0994 га 

- Вантух Надія Іванівна – с.Старичі 0,1139 га 

- Івко Мирослава Олексіївна – с.Старичі 0,0948 га 

- Барандій Юрій Михайлович – с.Старичі 0,1205 га 

- Барандій Ольга Василівна – с.Старичі 1,7472 га 

- Мандюк Ігор Васильович – с.Старичі 0,1000 га 

- Гунькало Ольга Іванівна – с.Старичі 0,2600 га 

- Тарасов Петро Богданович – с.Старичі 0,0855 га 

- Консул Олександр Вікторович – с.Старичі 0,0914 га 

- Новобранова Марія Олексіївна – с.Старичі 0,0579 га 

- Мякушко Ігор Петрович – с.Старичі 0,1508 га 

- Фітель Галина Василівна – с.Старичі 0,0729 га 

- Сас Олеся Петрівна – с.Старичі 0,0926 га 

 

91. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в с.Добростани Яворівського району Львівської області: 

 

- Кизик Зоряна Володимирівна – с.Добростани 0,2190 га 

- Романяк Ольга Іванівна – с.Добростани 0,1837 га 

- Крижовський Юрій Степанович 0,3862 га 

- Крижовський Ярослав Степанович 0,1415 га 

- Бучко Олег Зенонович – 0,8379 га 

- Душар Ігор Михайлович – 0,7828 га 

- Когут Степан Васильович – 0,4185 га 

 

92. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в с.Воля-Добростанська Яворівського району Львівської 

області: 

 

- Безпалюк Мирослава Степанівна – с.Воля-Добростанська 0,6664 га 

- Снітко Діана Петрівна – с.Воля-Добростанська 0,4532 га 

- Таратула Галина Василівна – с.Воля-Добростанська 0,1864 га 

 



93. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в с.Мужиловичі Яворівського району Львівської області: 

 

- Чорна Оксана Ярославівна – с.Мужиловичі 0,3683 га 

- Гаращук Руслан Олексійович – с.Мужиловичі 0,1941 га 

- Мазур Михайло Петрович – с.Мужиловичі 0,3264 

- Андрущишин Ольга Григорівна – с.Мужиловичі 0,1871 га 

- Кістечок Марія Василівна – с.Мужиловичі 0,2108 га 

- Андрущишин Михайло Ігорович – с.Мужиловичі 0,1867 га 

- Бубісь Ольга Михайлівна – с.Мужиловичі  0,3608 га 

- Цімко Андрій Ярославович – с.Мужиловичі  0,1623 га 

- Міхоцька Іванна Іванівна – с.Мужиловичі 0,3000 га  

- Кучкулаба Михайло Володимирович – с.Мужиловичі 0,3268 га 

- Молящий Михайло Степанович – с.Мужиловичі 0,1991 га 

- Яремій Юрій Іванович – с.Мужиловичі 1,9000 га 

- Бардадин Ірина Ярославівна – с.Мужиловичі 0,1067 га 

- Ващишин Оксана Михайлівна – с.Мужиловичі 0,3670 га 

- Яремій Василь Іванович – с.Мужиловичі 0,3849 га 

- Яремій Андрій Васильович – с.Мужиловичі 0,2300 га 

- Середа Іван Михайлович – с.Мужиловичі 0,2434 га 

- Логін Тарас Ярославович – с.Мужиловчі 0,2429 га 

- Марків Марія Дмитрівна – с.Мужиловичі 0,2257 га 

- Стадник Володимир Михайлович – с.Мужиловичі 0,3282 га 

- Була Ольга Григорівна – с.Мужиловичі 0,1617 га 

- Була Іван Григорович – с.Мужиловичі 0,2250 га 

- Солятицька Ганна Федорівна – с.Мужиловичі 0,3826 га 

- Шалавило Микола Іванович – с.Мужиловичі 0,3017 га 

- Радюк Любов Дмитрівна – с.Мужиловичі 0,5170 га 

- Русяк Христина Василівна – с.Мужиловичі 0,2015 га 

- Радюк Пилип Михайлович - с.Мужиловичі 0,2077 га 

- Кондра Мирослав Ярославович - с.Мужиловичі 0,2000 га 

- Радюк Марія Григорівна - с.Мужиловичі 0,1962 га 

- Дусик Богдан Іванович - с.Мужиловичі 0,3800 га 

- Яремій Леся Іванівна - с.Мужиловичі 0,4512 га 

- Ящишин Наталія Василівна - с.Мужиловичі 0,3276 га 

- Ящишин Ганна Ярославівна - с.Мужиловичі 0,5363 га 

- Середа Михайло Михайлович - с.Мужиловичі 0,4631 га 

- Демус Володимир Володимирович - с.Мужиловичі 0,5359 га 

- Мальчин Ольга Василівна - с.Мужиловичі 0,5759 га 

- Мись Іван Петрович - с.Мужиловичі 0,2648 га 

- Радюк Зеновій Михайлович - с.Мужиловичі 0,3483 га 

- Радюк Степан Михайлович - с.Мужиловичі 0,2833 га 

- Русяк Леся Романівна - с.Мужиловичі 0,2487 га 

- Кондра Зеновій Юркович - с.Мужиловичі 0,4445 га 

- Кульба Ольга Іванівна - с.Мужиловичі 0,2108 га 

- Кульба Ігор Петрович - с.Мужиловичі 0,3890 га 

- Дида Іванна Михайлівна - с.Мужиловичі 0,2972 га 

- Васько Ольга Степанівна - с.Мужиловичі 0,1658 га 

- Гевало Ірина Григорівна – с.Мужиловичі 0,1849 га 

- Гадуп’як Мар’ян Ярославович – с.Мужиловичі 0,3276 га 

- Пенцко Світлана Іванівна – с.Мужиловичі 0,3313 га 

- Кузьо Марія Іванівна – с.Мужиловичі 0,1285 га  

 

94. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в с.Кам’янобрід Яворівського району Львівської області: 

 



- Марущак Володимир Теодорович – с.Кам’янобрід 0,2405 га 

- Андрущишин Ольга Миколаївна - с.Кам’янобрід вул.І.Франка 0,1318 га 

- Грицак Андрій Ярославович – с. Кам’янобрід 0,0472 га 

- Андрусів Степанія Іванівна та Ріпак Іван Іванович - с.Кам’янобрід, 0,0976 га 

- Шибунька Михайло Михайлович - с.Кам’янобрід, 0,3410 га 

- Бас Катерина Василівна - с.Кам’янобрід, 0,1400 га 

 

95. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в с.Бердихів Яворівського району Львівської області: 

 

- Гера Тарас Григорович – с.Бердихів, урочище «Курівка» 0,1200 га 

 

96. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в с.Молошковичі Яворівського району Львівської області: 

 

- Балабух Андрій Богданович – с.Молошковичі, урочище «ЗаТарасами» - 0,1430 

га 

- Мартиник Богдан Васильович – с.Молошковичі урочище «Загір’я» - 0,1108 га 

- Яблонська Наталія Ярославівна – с.Молошковичі урочище «Загір’я» - 0,0890 га 

- Макаревич Ольга Андріївна - с.Молошковичі урочище «Загір’я» - 0,1456 га 

- Рубай Павлина Петрівна - с.Молошковичі урочище «Глиниська» - 0,1052 га 

- Фітак Любов Іванівна - с.Молошковичі урочище «За Тарасами» - 0,1287 га 

- Макаревич Степанія Василівна - с.Молошковичі урочище «За Тарасами» - 

0,1084 га 

- Іванцік Роман Андрійович - с.Молошковичі урочище «За Тарасами» - 0,1048 га 

- Макаревич Петро Іванович - с.Молошковичі урочище «Загір’я» - 0,1246 га 

- Яремій Галина Григорівна - с.Молошковичі урочище «Загір’я» - 0,1120 га 

- Шкарпінець Павло Григорович – с.Молошковичі 0,1211 га 

- Шкарпінець Ольга Іванівна – с.Молшковичі 0,1100 га 

- Гвоздевських Володимир Михайлович – с.Молшковичі 0,0963 га 

- Подільчак Наталія Федорівна – с.Молошковичі урочище «Лоза» 0,1594 га 

- Занько Павло Григорович – с.Молошковичі 0,1190 га 

- Хай Стефанія Федорівна - с.Молошковичі урочище «Загір’я» - 0,1129 га 

- Пирч Віра Семенівна - с.Молошковичі урочище «Загір’я» - 0,1297 га 

- Пирч Микола Володимирович - с.Молошковичі урочище «За Тарасами» - 

0,2093 га 

- Леськів Тетяна Миколаївна - с.Молошковичі урочище «Загумна» - 0,1541 га 

- Була Надія Василівна - с.Молошковичі урочище «Загір’я» - 0,1097 га 

- Кучкулаба Ольга Михайлівна - с.Молошковичі урочище «Загір’я» - 0,1056 га 

- Ворожбит Ганна Іванівна - с.Молошковичі - 0,1892 га 

- Фітель Ігор Іванович – с.Молошковичі – 0,1216 га 

- Герасимчук Марія Іванівна – с.Молошковичі урочище «Загір’я» - 0,1090 га  

- Кіндрат Святослав Васильович - с.Молошковичі урочище «Загір’я» - 0,1784 га  

- Слиж Віталій Михайлович - с.Молошковичі урочище «Загір’я» - 0,1632 га  

- Дида Марія Іванівна - с.Молошковичі урочище «За Тарасами» - 0,1052 га  

- Іванцік Юрія Михайлівна - с.Молошковичі урочище «За Тарасами» - 0,2009 га  

- Дида Юрій Володимирович - с.Молошковичі урочище «Загір’я» - 0,1553 га  

- Козуб Галина Василівна - с.Молошковичі урочище «За Тарасами» - 0,1259 га 

- Романовський Роман Миколайович - с.Молошковичі урочище «Малі за 

Тарасами» - 0,0932 га 

- Климейко Павло Романович - с.Молошковичі урочище «Загір’я» - 0,1200 га 

- Климейко Роман Михайлович - с.Молошковичі урочище «За Тарасами» - 

0,1532 га 

- Климейко Степанія Іванівна - с.Молошковичі урочище «За Тарасами» - 0,1059 

га 

- Гоцко Роман Михайлович - с.Молошковичі - 0,1926 га 



 

97. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в смт Шкло Яворівського району Львівської області: 

 

- Падура Олександра Михайлівна  – смт Шкло 0,1114 га 

- Була Василь Ярославович – смт Шкло 0,0955 га 

- Дида Віктор Володимирович – смт Шкло 0,1233 га 

- Довбня Андрій Сергійович – смт Шкло 0,0853 га 

- Стасів Оксана Федорівна – смт Шкло 0,0939 га 

- Дубровін Ярослав Леонідович – смт Шкло 0,0759 га 

- Шипка Ольга Володимирівна – смт Шкло 0,0875 га 

- Пучак Оксана Сергіївна – смт Шкло 0,0950 га 

- Попівняк Катерина Іванівна – смт Шкло 0,0950 га 

- Цікало Ігор Андрійович – смт Шкло 0,0852 га 

- Прус Галина Степанівна – смт Шкло 0,1077 га 

- Гіщак Ірина Федорівна – смт Шкло 0,1130 га 

- Дубик Ігор Ярославович – смт Шкло 0,1500 га 

- Федорів Марія Лазорівна – смт Шкло 0,0978 га 

- Деревецька Оксана Михайлівна – смт Шкло 0,0754 га 

- Швець Павло Романович – смт Шкло 0,1500 га 

- Дигун Богдан Романович – смт Шкло 0,1500 га 

- Шавала Ганна Михайлівна – смт Шкло 0,0946 га 

- Стадник Володимир Васильович – смт Шкло 0,1000 га 

- Калиновська Зоряна Федорівна – смт Шкло 0,0872 га 

- Швець Марія Данилівна – смт Шкло 0,1500 га 

- Садовий Василь Васильович – смт Шкло 0,1077 га 

- Шот Марія Миколаївна – смт Шкло 0,1190 га 

- Ірза Микола Степанович – смт Шкло 0,1390 га 

- Фебер Михайлина Василівна – смт Шкло 0,0700 га 

- Доркін Олександр Валерійович – смт Шкло 0,0700 га 

- Антонишин Ірина Василівна – смт Шкло 0,1000 га 

- Нижник Тереза Андріївна – смт Шкло 0,0900 га 

- Фітак Оксана Володимирівна – смт Шкло 0,0875 га 

 

98. Про передачу безоплатно  у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в смт Шкло Яворівського району Львівської області Гримак Лілії 

Володимирівні (довіреність на Зубаль Петра Васильовича) площею 0,1500 га 

 

99. Про передачу безоплатно  у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в смт Шкло Яворівського району Львівської області Кушнір Мар’яні 

Ярославівні (Зубаль Петра Васильовича) площею 0,1500 га 

 

100. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Солиги Яворівського району Львівської області: 

 

- Петришин Оксана Олексіївна – с.Солиги площа 0,0861 га 

 

101. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Старичі Яворівського району Львівської області: 

 

- Біда Олег Степанович – с.Старичі урочище «Біля Фонтану» 0,1200 га 



- Гаврилюк Роман Олегович – с.Старичі урочище «Біля фонтану» 0,1345 га 

- Боб Віктор Андрійович – с.Старичі урочище «Біля фонтану» 0,1200 га 

- Сосновська Олена Василівна – с.Старичі 0,2500 га 

- Бовт Мирослава Василівна – с.Старичі 0,1516 га 

- Барандій Павло Іванович – с.Старичі 0,1215 га 

- Кобилецький Михайло Орестович – с.Старичі урочище «Біля фонтану» 0,1200 

га 

- Навитанюк Роман Іванович – с.Старичі урочище «Біля фонтану» 0,1200 га 

- Соломон Олег Михайлович - с.Старичі урочище «Біля Фонтану» 0,1200 га 

- Лісовенко Сергій Леонідович – с.Старичі 0,1350 га 

- Стадник Василь Олексійович – с.Старичі урочище «Біля Фонтану» 0,1200 га 

- Бойко Василь Васильович - с.Старичі урочище «Біля Фонтану» 0,1325 га 

- Гунькало Віталій Ярославович - с.Старичі урочище «Біля Фонтану» 0,1900 га 

- Кущ Михайло Павлович - с.Старичі вул. Маковея, 18 площа 0,1591га 

- Янчишин Володимир Васильович – с.Старичі 0,1188 га 

- Шумський Павло Михайлович - с.Старичі урочище «Біля Фонтану» 0,1200 га 

- Крупнік Віталій Йосипович - с.Старичі урочище «Біля Фонтану» 0,1200 га 

- Скальський Казимир Ярославович- с.Старичі урочище «Біля Фонтану» 0,1200 

га 

- Бурбело Микола Анатолійович – с.Старичі 0,1200 га 

- Олексеєнко Володимир Анатолійович – с.Старичі «Біля Фонтану» 0,1200 га 

- Хращевська Галина Вікторівна – с.Старичі 0,1092 га 

- Чмара Дмитро Васильович – с.Старичі 0,1414 га 

- Климов Ярослав Володимирович – с.Старичі 0,1200 га 

- Шипка Іван Васильович – с.Старичі 0,1414 га 

- Камінський Михайло Миколайович – с.Старичі 0,1200 га 

- Пуха Володимир Володимирович – с.Старичі 0,1200 га 

- Горлунов Юрій Олександрович – с.Старичі 0,1250 га 

- Данило Марія Семенівна – с.Старичі 0,1250 га 

 

102. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Чолгині Яворівського району Львівської області: 

 

- Маюк Микола Романович – с.Чолгині 0,1111 га 

- Демчик Марія Петрівна – с.Чолгині 0,1095 га 

- Дзюба Василь Григорович – с.Чолгині 0,1152 га 

- Пастух Ірина Романівна – с.Чолгині 0,1184 га 

 

103. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Рулево Яворівського району Львівської області: 

 

- Стан Андрій Андрійович – с.Рулево 0,1200 га 

- Іванчишин Богдан Степанович – с.Рулево 0,1223 га 

- Таранько Іван Ярославович – с.Рулево 0,1233 га 

- Романовська Надія Ярославівна – с.Рулево 0,1223 га 

- Борова Марія Михайлівна – с.Рулево 0,1200 га 

- Борова Оксана Василівна – с.Рулево 0,1200 га 

- Боровий Мар’ян Васильович – с.Рулево 0,1200 га 

- Ліщинська Лілія Михайлівна – с.Рулево 0,1200 га 

 

104. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Терновиця Яворівського району Львівської області: 

 



- Дем’як Микола Миколайович  – с.Терновиця 0,1200 га 

- Гнап Михайло Романович – с.Терновиця 0,1167 га 

- Гуц Андрій Валентинович – с.Терновиця 0,1200 га 

- Мельник Ольга Богданівна – с.Терновиця 0,1250 га 

- Романовська Наталія Миколаївна – с.Терновиця 0,1200 га 

- Островська Богдана Романівна – с.Терновиця 0,1167 га 

- Глова Ольга Іванівна – с.Терновиця 0,1200 га 

- Белошицька Галина Ігорівна – с.Терновиця 0,1360 га 

- Белошицький Василь Володимирович – с.Терновиця 0,1200 га 

- Глова Назарій Іванович – с.Терновиця 0,1199 га 

- Мудрик Катерина Григорівна – с.Терновиця 0,1200 га 

- Кіндрат Остап Ярославович – с.Терновиця 0,1130 га 

- Мельник Тарас Іванович – с.Терновиця 0,1167 га 

- Король Уляна Валеріївна – с.Терновиця 0,1200 га 

- Карпа Ганна Іванівна – с.Терновиця 0,1200 га 

 

105. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Ліс Яворівського району Львівської області: 

 

- Дейнека Леся Ярославівна – с.Ліс 0,1200 га 

 

106. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Мужиловичі Яворівського району Львівської області: 

 

- Цімко Олег Михайлович – с.Мужиловичі 0,1780 га 

- Бучій Василь Святославович - с.Мужиловичі 0,2070 га 

- Сидорко Петро Васильович - с.Мужиловичі 0,2500 га 

- Радюк Зеновій Михайлович - с.Мужиловичі 0,2250 га 

- Яремій Катерина Іванівна - с.Мужиловичі 0,2000 га 

- Васько Ольга Степанівна - с.Мужиловичі 0,2000 га 

- Була Іван Андрійович - с.Мужиловичі 0,2270 га 

 

107. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Бердихів Яворівського району Львівської області: 

 

- Мушак Роман Іванович  – с.Бердихів 0,1500 га 

 

108. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Молошковичі Яворівського району Львівської області: 

 

- Мельник Володимир Федорович  – с.Молошковичі 0,1313 га 

- Козак Тетяна Іванівна – с.Молошковичі 0,1301 га 

- Салабай Ольга Василівна – с.Молошковичі вул. С.Бандери, 57 площа 0,2500 га 

- Качмар Марія Іванівна - с.Молошковичі вул. С.Бандери, 55 площа 0,2300 га 

-  

 

109. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Підлуби Яворівського району Львівської області: 

 

- Сапило Руслан Валентинович – с.Підлуби вул.І.Франка, 54 площа 0,2354 га 

- Лещишин Ярослав Андрійович – с.Підлуби вул. І.Франка, 145 площа 0,1791 га 



 

110. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Добростани Яворівського району Львівської області: 

 

- Малишенко Христина Василівна – с.Добростани площа 0,1000 га 

- Войтехівська Ірина Юріївна – с.Добростани площа 0,0333 га 

 

111. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Прилбичі Яворівського району Львівської області: 

 

- Чернік Василь Михайлович – с.Прилбичі площа 0,1250 га 

 

112. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Кам’янобрід Яворівського району Львівської області: 

 

- Годій Ярослав Дмитрович – с.Кам’янобрід вул. І.Франка, 90 площа 0,2000 га 

- Кизик Любов Теодорівна – с.Кам’янобрід площа 0,1860 га 

 

113. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для  ведення 

індивідуального садівництва в СТ «Приміський садівник» м.Новояворівськ 

Яворівського району Львівської області: 

 

- Паславська Віра Ігорівна – СТ «Приміський садівник» м.Новояворівськ 0,0595 

га 

- Паславський Ігор Євгенович - СТ «Приміський садівник» м.Новояворівськ 

0,0741 га 

- Кунець Петро Васильович - СТ «Приміський садівник» м.Новояворівськ 0,0933 

га 

 

114. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для  ведення 

індивідуального садівництва в смт Шкло СТ «Медик» Яворівського району Львівської 

області: 

 

- Кіт Петро Миронович – смт Шкло СТ «Медик» 0,0491 га 

 

115. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для  ведення 

індивідуального садівництва в смт Шкло Яворівського району Львівської області: 

 

- Стадник Леся Богданівна – смт Шкло 0,0800 га 

- Іваняк Валентина Тимофіївна – смт Шкло 0,1046 га 

- Грет Ірина Григорівна – смт Шкло 0,0900 га 

- Сабат Марія Ярославівна – смт Шкло 0,0574 га 

- Лелюк Лідія Степанівна – смт Шкло 0,0800 га 

- Бовт Ольга Євгенівна- смт Шкло 0,0972 га 

- Мига Світлана Вікторівна – смт Шкло 0,0611 га 

- Зеленюх Марія Йосипівна – смт Шкло 0,0800 га 

- Буньо Володимир Орестович – смт Шкло 0,1181 га 

- Касіневич Руслана Ярославівна – смт Шкло 0,0471 га 

- Підляський Василь Романович – смт Шкло 0,1100 га 

- Підляська Марія Михайлівна – смт Шкло 0,0845 га 

- Ткач Володимир Миколайович – смт Шкло 0,1000 га 

- Касіян Григорій Григорович – смт Шкло 0,1200 га 

- Худик Оксана Володимирівна – смт Шкло 0,1000 га 



 

116. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для  ведення 

індивідуального садівництва в с.Солиги Яворівського району Львівської області: 

 

- Козяр Галина Василівна – с.Солиги 0,1200 га 

 

117. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для  ведення 

індивідуального садівництва в с.Кам’янобрід Яворівського району Львівської області: 

 

- Мисак Микола Лукович – с.Кам’янобрід 0,1200 га 

- Мисак Ірина Олексіївна - с.Кам’янобрід 0,1200 га 

 

118. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для  ведення 

індивідуального садівництва в с.Терновиця СГТ «Хімік-3» Яворівського району 

Львівської області: 

 

- Бучко Юрій Васильович – с.Терновиця, СТ «Хімік-3» 0,0845 га 

 

119. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для  ведення 

індивідуального садівництва в с.Терновиця СГТ «Хімік-2» Яворівського району 

Львівської області: 

 

- Боровий Петро Михайлович – с.Терновиця СГТ «Хімік-2» 0,1060 га 

- Рябіков Віктор Васильович – с.Терновиця СГТ «Хімік-2» 0,0814 га 

- Очич Ніна Федорівна – с.Терновиця СГТ «Хімік-2» 0,0501 га 

- Вус Василь Васильович – с.Терновиця СГТ «Хімік-2» 0,0532 га 

 

120. Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок для  ведення 

індивідуального садівництва в с.Терновиця Яворівського району Львівської області: 

 

- Романовський Євген Іванович – с.Терновиця 0,1200 га 

- Мельник Галина Іванівна – с.Терновиця 0,1060 га 

- Козяр Надія Ігорівна – с.Терновиця 0,1200 га 

- Балагуш Ольга Григорівна – с.Терновиця 0,1093 га 

- Васильовська Світлана Іванівна – с.Терновиця 0,1200 га 

 

РОЗГЛЯД ЗАЯВ ГРОМАДЯН: 

 

121.  Чмара Андрій Степанович – для БОЖБ учасник АТО с.Старичі;   

122.  Яблокова Тетяна Вікторівна - площею 0,1000 га для БОЖБ учасник АТО; 

123. Ділай Дмитро Володимирович – площею 0,1000 га для БОЖБ учасник АТО; 

124. Ділай Дмитро Володимирович – для ведення ОСГ учасник АТО; 

125. Ділай Дмитро Володимирович – для ведення індивідуального садівництва учасник 

АТО; 

126. Чайка Іван Русланович – площею 0,1200 га для ведення індивідуального 

садівництва учасник АТО; 

127. Лосин Ганна Петрівна - площею 0,1000 га для БОЖБ учасник АТО в 

м.Новояворівськ 

128. Бринько Михайло Іванович - для БОЖБ учасник АТО в м.Новояворівськ 

129. Біжок Мар’ян Петрович - для ведення ОСГ учасник АТО м.Новояворівськ  площею 

0,1000 га; 

130. Біжок Мар’ян Петрович - для ведення індивідуального садівництва 

м.Новояворівськ учасник АТО площею 0,1000 га; 

131. Біжок Мар’ян Петрович - для БОЖБ учасник АТО м.Новояворівськ площею 0,1000 

га; 



132. Біжок Мар’ян Петрович – для будівництва гаражу учасник АТО м.Новояворівськ 

площею 0,1000 га; 

133. Іванчишин Дмитро Богданович - для ведення ОСГ учасник АТО с.Рулево площею 

2,0000 га; 

134. Федін Денис Геннадійович - для ведення індивідуального садівництва учасник 

АТО; 

135. Федін Денис Геннадійович - для ведення особистого селянського господарства 

учасник АТО; 

136. Беренда Сергій Миколайович – площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства учасник АТО; 

137. Беренда Сергій Миколайович – площею 0,1000 га для БОЖБ учасник АТО; 

138. Беренда Сергій Миколайович – для будівництва гаражу учасник АТО;  

139. Смук Сергій Іванович - для БОЖБ учасник АТО; 

140. Смук Сергій Іванович - для будівництва гаражу учасник АТО; 

141. Смук Сергій Іванович - для ведення індивідуального садівництва учасник АТО 

142. Заяць Павло Васильович - для ведення особистого селянського господарства в 

с.Старичі учасник АТО площа 2,0000 га; 

143. Балук Віктор Йосипович – для ведення індивідуального садівництва в 

м.Новояворівськ учасник АТО площа 0,1200 га  

144. Балук Віктор Йосипович – для будівництва гаражу учасник АТО  

145. Балук Віктор Йосипович – для БОЖБ  учаснику АТО площею 0,1000 га 

146. Голіков Олександр Вікторович – під БОЖБ с.Стадники учасник бойових дій 

147. Дигун Богдан Романович – щодо розроблення проекту землеустрою для ведення 

індивідуального садівництва учаснику АТО смт Шкло площею 0,1079 га 

 


