
У понеділок, 30 серпня о  9.30 год відбудеться засідання постійної депутатської комісії з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури та благоустрою 

 

 

Пропонований порядок денний: 

 

1. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки в комунальну власність для створення громадського пасовища 

в с.Терновиця 
 

2. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки в комунальну власність для створення (розташування) парку в 

с.Чолгині 

 

3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

для релігійної громади Української православної Церкви київського патріархату 

«Різдва Пресвятої Богородиці» по вул.Степана Бандери, 40 в с.Молошковичі 

(кадастровий номер 4625880400:07:001:0467) площа  0,9814 га 

 

4. Про передачу у власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення та 

затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі для розміщення торгового павільйону з метою її 

продажу (викупу) Дусько Мирославі Володимирівні 

 

5. Про надання дозволу на поділ орендованої земельної ділянки (кадастровий поділ 

4625810500:04:007:0035) АК «Будівельник» по вул. І.Мазепи,2Б в м.Новояворівськ 

 

 

6. 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: 

 

- Слива Сергій Богданович – площа 0,0560 га 

 

7. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва СТ «Покропивниця» 

біля с.Молошковичі на території Новояворівської міської ради Яворівського 

району Львівської області: 

 

- Ніколаєва Тетяна Геннадіївна – площа 0,0634 га 

- Балушка Олег Геннадійович – площа 0,0877 га 

 

8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва СТ «Нафтуся» смт 

Шкло Яворівського району Львівської області: 

 

- Будка Оксана Степанівна – площа 0,0480 га 

 

9. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва СТ «Хімік-2» 

с.Терновиця Яворівського району Львівської області: 

 

- Сиротинський Петро Володимирович – площа 0,0577 га 



 

10. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва СТ «Хімік-3» 

с.Терновиця Яворівського району Львівської області: 

 

- Іванишин Богдан Петрович – площа 0,0749 га 

 

11. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва СТ «Хімік» смт 

Шкло Яворівського району Львівської області: 

 

- Тиндик Оксана Романівна – площа 0,0426 га 

- Пилипенко Оксана Ярославівна – площа 0,0674 га 

- Стадник Богдан Романович – площа 0,1053 га 

- Кореновська Оксана Василівна – площа 0,0626 га 

 

 

12. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва в с.Солиги 

Яворівського району Львівської області: 

 

-    Лаган Ольга Семенівна – площа 0,0472 га 

       

13. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва в с.Мужиловичі 

Яворівського району Львівської області: 

 

- Бубісь Ольга Михайлівна – площа 0,0960 га 

- Марків Марія Дмитрівна – площа 0,0960 га 

- Герасим Марія Григорівна – площа 0,1141 га 

 

14. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва в смт Шкло 

Яворівського району Львівської області: 

 

- Павлисько Олег Миколайович – площа 0,1154 га 

- Шавала Петро Ігорович – площа 0,1065 га 

- Кіселик Тарас Анатолійович – площа 0,1200 га 

- Кульчицька Степанія Іванівна – площа 0,1154 га 

- Гринишин Неоніла Василівна – площа 0,0971 га 

- Конюховська Віра Євгеніївна – площа 0,0835 га 

- Марко Надія Іванівна – площа 0,0745 га 

- Касіневич Надія Степанівна – площа 0,0274 га 

- Блюс Галина Миколаївна – площа 0,1024 га 

- Стасишин Андрій Степанович – площа 0,1200 га 

- Палащук Ростислав Сергійович – площа 0,0800 га 

- Оливко Мирослава Степанівна – площа 0,1156 га 

- Кужик Ганна Іванівна – площа 0,0834 га 

 

15. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва на території 

Новояворівської міської ради (біля с.Бердихів): 

 

- Сметана Наталія Володимирівна – площа 0,1200 га 

- Горін Тарас Васильович – площа 0,1200 га  

- Хомечко Ірина Ярославівна – площа 0,1200 га 



- Баїк Олег Васильович – площа 0,1200 га 

- Шопська Марія Василівнка – площа 0,1200 га 

- Кузич Мирон Олексійович – площа 0,1200 га 

- Мисик Роман Богданович- площа 0,1000 га 

- Лисик Марія Олексіївна – площа 0,1200 га 

- Ометюх Василь Васильович – площа 0,1200 га 

- Фолюш Ірина Богданівна – площа 0,1200 га 

- Вороняк Василь Богданович – площа 0,1200 га 

 

16. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства                                  

в с.Добростани: 

 

- Якуц Ганна Миколаївна – площа 0,2283 га 

- Либа Іванна Степанівна – площа 0,1917 га 

- Борейко Ганна Петрівна – площа 0,2555 га 

- Процевич Юрій Андрійович – площа 0,2000 га 

- Миклуш Божена Миронівна – площа 0,5500 га 

 

17. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства                                  

в с.Воля-Добростанська: 

 

- Кульчицька Мирослава Миколаївна – площа 0,2150 га 

- Войтихівський Степан Григорович – площа 0,1497 га 

- Геряк Мар’яна Ігорівна – площа 0,3881 га 

- Геряк Андрій Миколайович – площа 0,1395 га 

- Дмитрик Тарас Іванович – площа 0,2898 га 

- Антонова Галина Ігорівна – площа 0,1692 га 

 

18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства                                  

в с.Мужиловичі: 

 

- Бубісь Юрій Петрович – площа 0,0950 га 

 

19. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства                                  

в смт Шкло: 

 

- Шингельська-Курян Ольга Іванівна – площа 0,8714 га 

- Чікель Юрій Степанович – площа 0,0713 га 

- Гутник Галина Володимирівна – площа 0,1200 га 

- Сидор Степанія Григорівна – площа 0,0797 га 

- Зелінська Лариса Михайлівна – площа 0,1558 га 

- Гавдик Роман Михайлович – площа 0,2136 га 

- Стричак Микола Васильович – площа 0,1910 га 

 

20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства                                  

в с.Чолгині: 

 

- Дзюба Василь Григорович – площа 0,1217 га 

 



21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства                                  

в с.Воля-Старицька: 
 

- Труба Степан Іванович – 0,1287 га 

 

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства                                  

в с.Терновиця: 
 

- Лата Михайло Петрович по довіреності від Варениця Ганна Михайлівна – площа 

0,1100 га 

 

23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства                                  

на території Новояворівської міської ради: 
 

- Попик Сергій Романович – площа 0,1733 га 

 

24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на території 

Новояворівської міської ради (біля с.Бердихів): 

 

- Хай Любов Василівна – площі 0,1489 га та 0,0843 га 

 

25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на території 

Новояворівської міської ради (біля с.Молошковичі): 

 

- Кучма Михайло Ігорович – площа 0,1050 га 

 

26. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

м.Новояворівськ: 
 

- Вахула Катерина Василівна – площа 0,0204 га 

                                   

27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Підлуби: 
 

- Рак Богдан Іванович – площа 0,0500 га 

- Рак Володимир Іванович – площа 0,0500 га 

- Грицан Марія Михайлівна – площа 0,1013 га 

 

28. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Бердихів: 

 

-     Гаталяк Марія Андріївна – площа 0,0750 га 

29. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Шкло: 
 

- Кухарчук Ігор Володимирович – площа 0,1050 га 

 



30. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Старичі: 

 

- Курній Роман Романович – площа 0,1500 га 

 

31. 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: 

 

- Варениця Марія Петрівна – площа 1,44 в умовних кадастрових гектарах 

- Следзь Михайло Михайлович – площа 1,60 в умовних кадастрових гектарах 

- Лата Михайло Петрович по довіреності від Варениця Ганна Михайлівна – площа 

1,66 в умовних кадастрових гектарах  

 

32. 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.Чолгині: 

 

- Сеньо Наталія Григорівна – площа 0,80 в умовних кадастрових гектарах 

- Покора Марія Іванівна – площа 1,18 в умовних кадастрових гектарах 

 

33. 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: 

 

- Дусик Наталія Степанівна – площа 1,14 в умовних кадастрових гектарах 

- Бучковська Катерина Василівна – площа 1,29 в умовних кадастрових гектарах 

- Капусняк Марія Михайлівна – площа 2,50 в умовних кадастрових гектарах 

 

34. 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: 

 

- Біденін Зеновій Олексійович – 0,91 в умовних кадастрових гектарах  

- Бавтро Ярослав Михайлович – 1,61 в умовних кадастрових гектарах 

- Кондра Зеновій Юркович – 0,81 в умовних кадастрових гектарах 

 

35. 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 с.Прилбичі: 

 

- Гевало Марія Михайлівна – 0,55 в умовних кадастрових гектарах 

- Карпа Ярослава Михайлівна – 0,67 в умовних кадастрових гектарах 

- Бавтро Ірина Володимирівна – 0,52 в умовних кадастрових гектарах 

- Чернік Олег Михайлович –  0,97 в умовних кадастрових гектарах 

 

36. 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 с.Добростани: 



 

- Герасим Анастасія Іванівна – 2,11 в умовних кадастрових гектарах 

 

37. Про 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 в с.Добростани у спільну часткову власність Шалько 

Наталія Дмитрівна та Сапалига Леся Богданівна площею 2,11 га 

 

38. Гутник Ганна Володимирівна - Про внесення змін в рішення сесії Шклівської 

селищної ради №2964 від 30.09.2020р. 

 

39. Малець Мар’ян Вікторович – Про внесення змін в рішення сесії Шклівської 

селищної ради №2432 від 27.08.2020р. 

 

40. Баран Мар’яна Олегівна – Про внесення змін в рішення сесії Шклівської селищної 

ради №2521 від 27.08.2020р. 

 

41. Гоцко Андрій Васильович – Про внесення змін в рішення сесії Бердихівської 

сільської ради №1374 від 21.11.2019р. 

 

42. Дутко Христина Степанівна – Про внесення змін в рішення сесії Шклівської 

селищної ради №2969 від 30.09.2020р. 

 

 

43. 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 та споруд (присадибна ділянка) в смт Шкло Никиль Уляни 

Євгенівни площа 0,1954 га 

 

44. 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 та споруд (присадибна ділянка) в с.Стадники Цікало 

Ярославу Петровичу площа 0,1400 га 

 

45. 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 та споруд (присадибна ділянка) в с.Ліс Баран Мар’яна 

Олегівна площа 0,1495 га. 

 

46. 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 та споруд (присадибна ділянка) в с.Ліс Шавало Ярослава 

Василівна площа 0,1494 га 

 

 

47. 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: 

 

- Гриб Степанія Михайлівна – вул. М.Корчака, 36 смт Шкло площа 0,0925 га 



- Зелінська Лариса Михайлівна – вул. А.Гординського, 10 смт Шкло площа 0,1500 га 

- Курян  Володимир Несторович – провул. Хуторна, 2 смт Шкло площа 0,1500 га 

- Квятковська Степанія Олексіївна – вул. Козача, 15 смт.Шло, площа 0,1500 га 

 

48. 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.Качмарі: 

 

- Федіна Романа Романівна – вул. Лесі Українки, 34 с.Качмарі площа 0,0772 га 

 

49. 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.Когути: 

 

- Грабовський Михайло Степанович – вул. Т.Шевченка, 11, с. Когути, площа 0,2500 

га 

 

50. 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.Прилбичі: 

 

- Шевчик Віра Михайлівна – вулиця І.Франка, 22 с.Прилбичі площа 0,1719 га 

- Баран Софія Олексіївна – с. Прилбичі, вул. Ів.Франка 13, площа 0,1030 га 

- Блюс Богдан Михайлович – с. Прилбичі, вул. Ст.Бандери, 10, площа 0,1328 га 

 

51. 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: 

 

- Біденін Зеновій Олексійович – с.Мужиловичі площа 0,2443 га 

- Кулинич Марія Іванівна – с. Мужиловичі площа 0,1495 га 

 

52. 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: 

 

- Дереневська Марія Степанівна – вул. Коцюбинського, 17 с.Старичі площа 0,1881 га 

 

53. 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.Підлуби: 

 

- Яремій Катарина Федорівна – вул. І.Франка, 47 с.Підлуби площа 0,1961 га 

- Горін Василь Ігорович - - вул. І.Франка, 122 с.Підлуби площа 0,0732 га 

 

54. 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: 

 



- Шевчик Степан Миколайович – вул. С.Бандери, 154 с.Молошковичі площа 0,2500 

га 

 

55. 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: 

 

- Кушнір Іванна Василівна – вул.Воїнів УПА, 21 с.Кам’янобрід площа 0,2500 га. 

- Василів Марія Степанівна – вул. Б.Хмельницького, 63 с.Кам’янобрід, площа 0,2500 

га 

 

56. 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.Солиги: 

 

- Чепіль Катерина Григорівна – площа 0,1150 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.Добростани: 

 

- Годій Ганна Богданівна – площа 0,2500 га 

 

58. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Воля-Добростанська Сміх Любов Василівні та Дубан Ірині Василівні 

 

59. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

 

- Писко Володимир Миколайович – площа 0,0261 

- Дяків Руслан Михайлович – площа 0,0580 га 

- Калиш Максим Олегович – площа 0,0603 га 

 

60. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва на території Новояворівської 

міської ради Лісанчук Івану Степановичу земельні ділянки площею 0,1865 га, 0,4313 

га, 0,3673 га  

 

61. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва на території Новояворівської 

міської ради Романчишин-Крисік Ольга Михайлівна земельні ділянки площею 0,6592 

га, 0,0990 га 

 

 

62. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва на території Новояворівської 

міської ради Когут Степану Васильовичу земельна ділянка площею 1,4170 га  



 

63. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва на території Новояворівської 

міської ради Карапата Мирону Федоровичу земельна ділянка площею 2,6000 га  

 

64. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва на території Новояворівської 

міської ради Мельник Софія Василівна земельні ділянки площею 0,5552 га та 0,0810 

га 

 

65. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва на території Новояворівської 

міської ради Яремій Ольга Михайлівна земельні ділянки площею 0,3225 га та 0,4141 

га 

 

66. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Шкло: 

 

- Мартиник Уляна Василівна – площа 0,1385 га 

- Тураш Олег Васильович – площа 0,0776 га 

- Гримак Лілія Володимирівна – площа 0,1500 га 

- Ціпивко Андрій Миколайович – площа 0,0990 га 

- Боляк Роман Васильович – площа 0,1500 га 

- Парикаш Світлана Ігорівна – площа 0,0875 га 

  

67. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Шкло:  Кушнір 

Мар’яна Ярославівна – площа 0,1500 га 

 

68. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Ліс: 

 

- Фітак Марія Федорівна – площа 0,1200 га 

 

69. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Солиги: 

 

- Головчак Володимир Андрійович – площа 0,0989 га 

- Горб Олексій Іванович – площа 0,0989 га 

- Мандюк Галина Ігорівна – площа 0,0989 га 

- Гіра Тарас Васильович – площа 0,1037 га 

- Гіра Ігор Васильович – площа 0,1037 га 

- Линда Надія Василівна – площа 1023 га 

70. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Мужиловичі: 

 

- Лин Любов Григорівна – площа 0,2000 га 

 



71. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Підлуби: 

 

- Лисик Галина Миколаївна – площа 0,1309 га 

- Горен Богдан Романович – площа 0,1398 га 

 

72. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Терновиця: 

 

- Цімко Марія Іванівна – площа 0,1200 га  

- Максимишин Назарій Іванович – площа 0,1200 га 

 

73. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Рулево: 

 

- Жук Дмитро Богданович – площа 0,1223 га 

- Майхер Орест Володимирович – площа 0,1250 га 

 

74. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Чолгині: 

 

- Даньо Катерина Василівна – площа 0,1017 га 

- Кусяк Андрій Ярославович – площа 0,1113 га 

- Знетиняк Іван Володимирович – площа 0,1076 га 

 

75. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Старичі: 

 

- Опрун Григорій Володимирівна – площа 0,1200 га  

- Боднар Ярослав Дмитрович – площа 0,2500 га 

 

76. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Воля Старицька: 

 

- Пастернак Володимир Володимирович – площа 0,2445 га 

 

77. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Прилбичі: 

 

- Запотічний Василь Йосипович – площа 0,1150 га 

- Олексюк Леся Василівна – площа 0,1200 га 

- Криваньо Наталія Іванівна – площа 0,1200 га 

 

78. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с.Когути: 

Яворівського району Львівської області: 

 

- Павелко Віра Олексіївна – площа 0,0597 га 

- Кунинець Мар’яна Олексіївна – площа 0,0381 га 



 

79. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в смт.Шкло: 

Яворівського району Львівської області: 

 

- Тураш Володимир Васильович – площа 0,1112 га 

- Була Марина Віталіївна – площа 0,2871 га 

- Кожушко Ігор Ярославович – площа 0,0420 га 

- Грабовський Ілля Федорович – площа 0,0155 га 

- Баран Мар’яна Олегівна – площа 0,2086 га 

 

80. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в 

с.Стадники Яворівського району Львівської області: 

 

- Палюх Марія Стефанівна – площа 0,2009 га 

 

81. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с.Старичі 

Яворівського району Львівської області: 

 

- Бєлкін Володимир Петрович – 0,2426 га 

 

82. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в 

с.Терновиця Яворівського району Львівської області: 

 

- Василевський Любомир Ігорович – площа 0,1000 га 

- Цімко Марія Степанівна – площа 0,2989 га 

- Дзюба Світлана Василівна – площа 0,0521 га 

- Іванишин Вероніка Іванівна – площа 0,1000 га 

 

83. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с.Ліс 

Яворівського району Львівської області: 

 

- Хомишинець Ірина Іванівна – площа 0,1585 га 

 

84. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с.Прилбичі 

Яворівського району Львівської області: 

 

- Макаряк Наталія Романівна – площа 0,0700 га  

 

85. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в 

с.Мужиловичі Яворівського району Львівської області: 

 

- Васько Андрій Іванович –  площа 0,1837 га 

- Туряб Наталія Романівна –  площа 0,1141 га 

- Мисечко Роман Ігорович – площа 0,1338 га 

- Бубісь Сергій Іванович – площа 0,0956 га 

- Охремчук Тетяна Іванівна – площа 0,0953 га 

- Васько Василь Пилипович – площа 0,2438 га 

- Ярош Тетяна Іванівна – площа 0,2833 га 

- Шевчик Ганна Степанівна – площа 0,4017 га 



- Дусик Тетяна Михайлівна – площа 0,1417 га 

- Кондра Марія Михайлівна – площа 0,4006 га 

- Дмитрик Назарій Зіновійович – площа 0,2107 га 

- Бубісь Василь Михайлович – площа 0,2324 га 

- Васильовський Іван Васильович – площа 0,4337 га 

 

86. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с.Мужиловичі Яворівського району Львівської області Карпа Оксані Михайлівні 

площа 2,0000 га 

 

87. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в 

с.Молошковичі Яворівського району Львівської області: 

 

-     Цікалишин Юрій Степанович – площа 0,0944 га 

 

88. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в 

с.Добростани Яворівського району Львівської області: 

 

- Карапата Ірина Петрівна – площа 0,4635 га 

- Буйна Віра Богданівна – площа 0,3875 га 

- Рак Надія Богданівна – площа 0,3875 га 

- Чубоха Володимир Володимирович – площа 0,2939га 

- Гірський Юрій Олександрович – площа 0,8595 га 

 

 

89. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в (колишня 

Бердихівська сільська рада) Яворівського району Львівської області: 

 

- Дмитрик Ірина Григорівна – площа 0,1865 га 

 

90. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території 

Новояворівської міської ради Яворівського району Львівської області: 

 

- Кузьо Роман Іванович  - площа 0,1400 га 

 

91. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в 

с.Кам’янобрід Яворівського району Львівської області: 

 

-     Гута Ганна Іванівна – площа 0,1564 га 

 

92. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в 

м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області: 

 

- Зеліско Андрій Павлович – площа 0,0267 га 

- Шніцар Віталій Степанович – площа 0,0260 га 

 

 

93. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для індивідуального дачного будівництва біля с.Мужиловичі 



на території Новояворівської міської ради Яворівського району Львівської 

області: 

 

- Полуліх Ольга Даріївна – площа 0,1000 га 

- Вислинський Олен Васильович – площа 0,1000 га 

- Вислинський Ярослав Васильович – площа 0,1000 га 

- Мудрак Олег Михайлович – площа 0,1000 га 

 

94. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів в м.Новояворівськ на 

території Новояворівської міської ради Яворівського району Львівської області: 

 

- Захарко Юрій Михайлович – площа 0,0024 га 

- Яремчук Григорій Михайлович – площа 0,0024 га 

 

95. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для  ведення індивідуального садівництва в СТ «Автомобіліст» 

в м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області: 

 

- Возний Василь Романович – площа 0,0455 га 

 

96. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для  ведення індивідуального садівництва в смт Шкло 

Яворівського району Львівської області: 

 

- Мурин Микола Васильович – площа 0,0972 га 

- Кокошка Юрій Сергійович – площа 0,0319 га 

- Ванько Христина Романівна – площа 0,1100 га 

- Мацик Андрій Васильович – площа 0,0538 га 

- Стадник Степанія Ільківна – площа 0,0532 га 

 

97. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для  ведення індивідуального садівництва в с.Стадники 

Яворівського району Львівської області:, 

 

- Вітренко Мирослава Миронівна – площа 0,1135 га 

 

98. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для  ведення індивідуального садівництва в с.Терновиця 

Яворівського району Львівської області: 

 

- Федик Вероніка Петрівна – площа 0,1200 га 

 

99. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для  ведення індивідуального садівництва в СГТ «Хімік - 2» 

с.Терновиця Яворівського району Львівської області: 

 

-     Микитин Валентина Анатоліївна – площа 0,0512 га 

 

100. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для  ведення індивідуального садівництва в с.Чолгині 

Яворівського району Львівської області: 

 

- Палюх Микола Васильович – площа 0,1200 га 

 



101. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для  ведення індивідуального садівництва в с.Мужиловичі 

Яворівського району Львівської області: 

 

- Логін Ольга Михайлівна – площа 0,0960 га 

- Дорош Тарас Васильович – площа 0,0960 га 

- Дорош Михайло Васильович – площа 0,0960 га 

- Андрущишин Мар’яна Миколаївна – площа 0,0960 га 

- Карандюк Марія Володимирівна – площа 0,0960 га 

- Бовтро Ярослав Михайлович – площа 0,0960 га 

- Васько Андрій Іванович – площа 0,0960 га 

- Стадник Володимир Михайлович – площа 0,0960 га 

- Гірак Володимир Романович – площа 0,0970 га 

- Гірак Ганна Святославівна – площа 0,0960 га 

- Кухарчишин Марія Михайлівна – площа 0,0960 га 

- Демус Микола Юрійович – площа 0,0960 га 

- Демус Ольга Василівна – площа 0,0970 га 

- Макаряк Михайло Олексійович – площа 0,0960 га 

- Макаряк Любов Василівна – площа 0,0960 га 

- Демус Юрій Володимирович – площа 0,0960 га 

- Демус Анастасія Андріївна – площа 0,0970 га 

- Михаляк Наталія Василівна – площа 0,0970 га 

- Баран Мар’ян Михайлович – площа 0,0960 га  

- Бубісь Андрій Михайлович - площа 0,0960 га 

- Шевчик Зоряна Теодорівна – площа 0,0970 га 

- Лин Ольга Романівна – площа 0,0970 га 

- Запотічна Ганна Теодорівна – площа 0,0970 га 

- Запотічна Наталія Михайлівна – площа 0,0970 га 

- Цісар Ольга Теодорівна – площа 0,0970 га 

- Дзюба Ольга Пантелеймонівна – площа 0,0960 га 

- Захара Ольга Андріївна – площа 0,0960 га 

- Салабай Ольга Миколаївна – площа 0,0970 га 

- Гілевич Марія Ярославівна – площа 0,0970 га 

- Хім’як Надія Миколаївна – площа 0,0970 га 

- Шевчик Ганна Степанівна – площа 0,0960 га 

- Хім’як Назар Андрійович – площа 0,0970 га 

- Бубісь Василь Пилипович – площа 0,0970 га 

- Була Ганна Андріївна – площа 0,0960 га 

- Дусик Оксана Романівна – площа 0,0970 га 

- Дусик Тетяна Михайлівна – площа 0,0960 га 

- Дзюба Любов Ярославівна – площа 0,0960 га 

- Дзюба Ганна Михайлівна – площа 0,0960 га 

 

102. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для  ведення індивідуального садівництва на території 

Новояворівської міської ради (біля с.Бердихів): 

 

- Солонина Наталія Григорівна – площа 0,1200 га 

- Александрович Богдан Іванович – площа 0,1200 га 

- Александрович Михайло Іванович – площа 0,1200 га 

- Александрович Андрій Васильович – площа 0,1200 га 

- Александрович Дмитро Васильович – площа 0,1200 га 

- Грицан Ганна Іванівна – площа 0,1200 га 

- Кондра Маряна Іванівна – площа 0,1200 га 

- Занько Любов Степанівна – площа 0,0841 га 

- Кузьо Оксана Романівна – площа 0,1200 га 



- Іванків Олена Любомирівна – площа 0,1000 га 

- Дутка Андрій Васильович – площа 0,1200 га 

- Миронюк Дмитро Миколайович – площа 0,1200 га 

- Сенатовська Марія Михайлівна – площа 0,1200 га 

- Шкирька Ольга Григорівна – площа 0,1200 га 

- Лещишин Петро Андрійович – площа 0,1200 га 

- Островська Ірина Василівна – площа 0,1200 га 

- Рубай Андрій Михайлович – площа 0,1200 га 

- Цісар Олександр Вікторович – площа 0,1000 га 

- Хім’як Андрій Григорович – площа 0,1200 га 

 

103. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно  у власність 

земельних ділянок для  ведення індивідуального садівництва на території 

Новояворівської міської ради (біля с.Підлуби): 

 

-     Зелінська Степанія Василівна – площа 0,1200 га 

 

РІЗНЕ: 

 

104. Матвієв Валерій Васильович – для БОЖБ учасник АТО с.Рулево 

105. Дутко Андрій Володимирович  - площа 0,1000 га для ведення індивідуального 

садівництва учасник АТО 

106. Сенчишин ІванМихайлович – площа 0,1200 га в с.Терновиця для БОЖБ учасник 

АТО 

107. Сенчишин Іван Михайлович – площа 0,1200 га в с.Терновиця для ведення 

індивідуального садівництва учасник АТО 

108. Борщ Віталій Степанович – площа 0,1000 га в с.Підлуби для ОСГ учасник АТО 

(використав право на садівництво, біля с.Бердихів «Хребтівка») 

                      

                    

 

109. Кукурудза Ігор Миронович – площею 0,1500 га для БОЖБ учасник АТО 

110. Баран Валентин Михайлович – площею 0,1000 га для ведення індивідуального 

садівництва в смт Шкло учасник АТО 

111. Баран Валентин Михайлович – площею 0,1500 га для БОЖБ в смт Шкло учасник 

АТО 

112. Баран Валентин Михайлович – площею 2,0000 га для ОСГ в смт Шкло учасник 

АТО 

113. Будка Валерій Іванович – площею 2,0000 га для ОСГв м.Новояворівськ учасник 

АТО 

114. Глинянчук Віталій Валерійович - для БОЖБ учасник АТО  

115. Глинянчук Віталій Валерійович - для ведення індивідуального садівництва учасник 

АТО  

116. Шавало Роман Романович – площа 2,0000 га для ОСГ учасник АТО 

117. Шавало Роман Романович – площа 0,1000 га для ведення індивідуального 

садівництва учасгик АТО 

118. Шавало Роман Романович – площа 0,1500 га для БОЖБ учасник АТО 

119. Івахів Василь Васильович – площа 0,1200 га для ведення індивідуального 

садівництва учасник АТО 

120. Дутко Андрій Володимирович  - площа 0,1500 га для БОЖБ учасник АТО 

121. Дутко Андрій Володимирович  - площа 2,0000 га для ОСГ учасник АТО 

122. Алексєєнко Євген Олександрович - площа 2,0000 га для ОСГ учасник АТО 

123. Алексєєнко Євген Олександрович - площа 0,1500 га для БОЖБ учасник АТО 

124. Алексєєнко Євген Олександрович - площа 0,1000 га для ведення індивідуального 

садівництва учасник АТО 

125. Андрушко Андрій Ігорович – площа 2,0000 га в с.Прилбичі для ОСГ учасник АТО 



126. Бабляк Остап Степанович – площа 2,0000 га в с.Мужиловичі для ОСГ учасник АТО 

127. Бабляк Остап Степанович – площа 0,1200 га в с.Бердихів для індивідуального 

садівництва учасник АТО 

128. Фітак Василь Васильович – площа 0,1200 га на території Новояворівської міської 

ради для ведення індивідуального садівництва учасник АТО 

129. Фітак Василь Васильович – площа 2,0000 га на території Новояворівської міської 

ради для ОСГ учасник АТО 

130. Єгоров Станіслав Володимирович – на території Новояворівської міської ради для 

БОЖБ учасник АТО 

131. Єгоров Станіслав Володимирович – площа 2,0000 га на території Новояворівської 

міської ради для ОСГ учасник АТО 

132. Єгоров Станіслав Володимирович – площа 0,1000 га на території Новояворівської 

міської ради для ведення індивідуального садівництва учасник АТО 

133. Подвисоцька Євгенія Андріївна – площа 2 га на території Новояворівської міської 

ради для ведення особистого селянського господарства учасник АТО 

134. Подвисоцька Євгенія Андріївна – площа 0,1500 га на території Новояворівської 

міської ради для БОЖБ учасник АТО 

135. Подвисоцька Євгенія Андріївна – площа 0,1200га на території Новояворівської 

міської ради для ведення індивідуального садівництва учасник АТО  

136. Пришляк Степан Михайлович – площа 0,1000 га на території Новояворівської 

міської ради для дачного будівництва учасник АТО 

137. Пришляк Степан Михайлович – на території Новояворівської міської ради під 

будівництво гаражу учасник АТО 

138. Пришляк Степан Михайлович – площа 2,0000 га на території Новояворівської 

міської ради для ведення особистого селянського господарства учасник АТО 

139. Чорнописький Степан Володимирович  - площа 0,2500 га на території 

Новояворівської міської ради для БОЖБ учасник АТО 

140. Світлак Іван Іванович – площа 0,1000 га на території Новояворівської міської ради 

під БОЖБ учасник АТО 

141. Брушнівська Ірина Орестівна – площа 0,1000 га на території Новояворівської 

міської ради для БОЖБ учасник АТО 

142. Брушнівська Ірина Орестівна – площа 0,1000 га на території Новояворівської 

міської ради для ведення індивідуального садівництва учасник АТО 

143. Брушнівська Ірина Орестівна – площа 0,2000 га в м.Новояворівськ для ОСГ учасник 

АТО 

144. Чорнописький Степан Володимирович – площа 0,1200 га на території 

Новояворівської ОТГ для ведення індивідуального садівництва учасник АТО 

 

 

145. Про затвердження ДПТ частини території обмеженої вул. А. Шептицького, 20 щодо 

визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової 

композиції і параметрів забудови для будівництва та обслуговування торгово-офісної 

будівлі з гаражем в с. Прилбичі Яворівського району Львівської області (землекористувач 

гр. Кархут М.Д.) 

146. Про затвердження ДПТ частини території III А мікрорайону обмеженого вул. 

Вербицького щодо визначення планувальної організації і функціонального призначення та 

впорядкування цієї території для містобудівних потреб м. Новояворівськ Яворівського 

району Львівської області. 

147. Про затвердження ДПТ для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд в с. Ліс Яворівського району Львівської області 

(землекористувач гр. Шот Р.І.) 

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

будинку, господарських будівель і споруд у смт. Шкло Яворівського району Львівської 

області  (землекористувач гр. Мірило Б.В.) 



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

будинку, господарських будівель і споруд у с. Воля Старицька Яворівського району 

Львівської області (землекористувач гр. Чікель О.Ф.) 

150. Про затвердження ДПТ розміщення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Солиги 

Яворівського району Львівської області (землекористувач Каріков А.В.) 

151. Про затвердження ДПТ розміщення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Солиги 

Яворівського району Львівської області (землекористувач Стень Р.Б.) 

152. Про затвердження ДПТ  частини території обмеженої вул. М. Вербицького щодо 

визначення планувальної, ландшафтної організації і функціонального призначення, 

просторової композиції і параметрів забудови для побудови дзвіниці, недільної школи для 

дітей, будинку благодійності релігійної громади УПЦ КП пророка Іллі м. Новояворівська. 

153.Про затвердження ДПТ розміщення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд в смт. Шкло 

Яворівського району Львівської області (землекористувач Зозуля М.Д.) 

154. Про затвердження ДПТ розміщення земельної ділянки для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Старичі 

Яворівського району Львівської області (землекористувач Кулай В.І.) 

155. Про затвердження ДПТ розміщення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Солиги 

Яворівського району Львівської області (землекористувач Паславський М.Я.) 

156.Про затвердження ДПТ розміщення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд в смт. Шкло 

Яворівського району Львівської області (землекористувач Зозуля О.В.) 

157. Про затвердження ДПТ розміщення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Старичі 

Яворівського району Львівської області (землекористувач Думбрава Х.В.) 

158. Про затвердження ДПТ розміщення земельної для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Терновиця по вул. Лесі 

Українки Яворівського району Львівської області (землекористувач Гепалова С.М.) 

159. Про затвердження ДПТ розміщення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Солиги 

Яворівського району Львівської області (землекористувач гр. Сидор О.Б.) 

160. Про затвердження ДПТ розміщення земельної ділянки для будівництва та 

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

Яворівського району Львівської області (землекористувач гр. Федор Л.П.) 

161. Про затвердження ДПТ по зміні цільового призначення земельної ділянки за 

кадастровим номером 4625888600:02:000:0889 з «для ведення особистого селянського 

господарства» на «для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, 

пов’язаних з отриманням прибутку)» в с. Чолгині Яворівського району Львівської області 

(землекористувач гр.Денека І.С.) 

162. Про затвердження ДПТ по зміні цільового призначення земельної ділянки за 

кадастровим номером 4625888600:02:000:0893 з «для ведення особистого селянського 

господарства» на «для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, 

пов’язаних з отриманням прибутку)» в с. Чолгині Яворівського району Львівської області 

(землекористувач гр. Біловус Г.С.) 

163. Про затвердження ДПТ земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в смт. Шкло Яворівського району 

Львівської області (землекористувач гр. Безега Г.М.) 

164. Про затвердження ДПТ земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в смт. Шкло Яворівського району 

Львівської області (землекористувач гр. Верхола М.Ю.) 



165. Про затвердження ДПТ розміщення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Солиги 

Яворівського району Львівської області (землекористувач гр. Трохимченко І.І.) 

166. Про затвердження ДПТ розміщення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Солиги 

Яворівського району Львівської області (землекористувач Кархут Н.М.) 

167. Про затвердження ДПТ частини території по вул. Львівська щодо визначення 

планувальної організації і функціонального призначення території з метою будівництва 

торгово-офісної будівлі м. Новояворівськ Яворівського району Львівської області 

(землекористувач ПП Товаль) 

168.Про надання дозволу на розроблення ДПТ розміщення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (0,12 

га) в с. Прилбичі Яворівського району Львівської області (землекористувач Середа І.Р.) 

169. Про присвоєння найменування вулиці в житловому кварталі К-4 м. Новояворівськ 

Яворівського району Львівської області (вул. Проектована, 13) 

170.Про надання дозволу на розроблення ДПТ розміщення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (0,12 

га) в с. Шкло Яворівського району Львівської області (землекористувач Козак Н.В.) 

171.Про надання дозволу на розроблення ДПТ розміщення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (0,14 

га) в с. Шкло Яворівського району Львівської області (землекористувач Шот А.С.) 

172. Про затвердження ДПТ щодо визначення планувальної організації, функціонального 

призначення і параметрів забудови  для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій в с. Кам’янобрід Яворівського району Львівської області (ТзОВ 

«Лайфселл») 

173. Про надання дозволу на розроблення ДПТ по зміні цільового призначення земельної 

ділянки за кадастровим номером 4625810500:05:001:0160 з «для ведення особистого 

селянського господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд» (0,1894 га) в с. Когути Яворівського району Львівської 

області (землекористувач Зеленюх І.Ф.) 

174. Про надання дозволу на розроблення ДПТ по зміні цільового призначення земельної 

ділянки за кадастровим номером 4625810500:05:001:0162 з «для ведення особистого 

селянського господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд» (0,0959 га) в с. Когути Яворівського району Львівської 

області (землекористувач Борова Л.В.) 

175. Про надання дозволу на розроблення ДПТ розміщення земельної ділянки для 

створення парку орієнтовною площею 0,60 га в с. Чолгині Яворівського району Львівської 

області  

176. Про надання дозволу на розроблення ДПТ розміщення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (0,15 

га) в с. Шкло Яворівського району Львівської області (землекористувач Балабух С.Ф.) 

177. Про надання дозволу на розроблення ДПТ розміщення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(0,2404 га) в с. Когути Яворівського району Львівської області (землекористувач 

Грабовський В.Р.) 

178. Про затвердження ДПТ розміщення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку та господарських споруд в с. Терновиця Яворівського 

району Львівської області (землекористувач Фаренюк А.Я.) 

179. Про надання дозволу на розроблення ДПТ розміщення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку (0,2134 га) в смт. Шкло вул. 

Незалежності Яворівського району Львівської області (землекористувач ОСББ 

«Незалежності -3») 

180. Про надання дозволу на розроблення ДПТ розміщення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(0,0803 га) в смт. Шкло Яворівського району Львівської області (землекористувач Гірняк 

Р.Б.) 



181. Про надання дозволу на ДПТ по зміні цільового призначення земельної ділянки за 

кадастровим номером 4625856500:04:001:0387 з «для ведення особистого селянського 

господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд» (0,0580 га) в смт. Шкло Яворівського району Львівської області 

(землекористувач Шот М.Т.) 

182. Про затвердження проект внесення змін до ДПТ розміщення земельної ділянки для 

реконструкції будівлі льонозаводу літ. А-2 по вулиці Промислова, 8 в селі Бердихів 

Яворівськогого району під завод по виробництву олії та тваринних жирів на території 

Новояворівської міської ради за межами села Бердихів Яворівського району Львівської 

області ТзОВ «Явір-Інвест» 

183. Про надання дозволу на розроблення ДПТ центральної частини с. Прилбичі в складі: 

футбольного поля включно з іншими об’єктами громадської забудови, адмінбудинку 

старостату, народного дому, скверу та релігійної будівлі (дитячі ігрові та спортивні, 

відпочинкові майданчики, сільський став) орієнтовною площею 13,0 га  Яворівського 

району Львівської області. 

184. Про надання дозволу на розроблення ДПТ центральної частини с. Бердихів в складі: 

футбольного поля включно з іншими об’єктами громадської забудови (дитячі ігрові та 

спортивні, відпочинкові майданчики) орієнтовною площею 9,0 га Яворівського району 

Львівської області. 

185. Про надання дозволу на розроблення ДПТ розміщення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (0,22 

га) в с. Когути Яворівського району Львівської області (землекористувач Шевчик А.В. 

Назар Л.М.) 

186. Про надання дозволу на ДПТ по зміні цільового призначення земельної ділянки за 

кадастровим номером 4625810500:05:001:0077 з «для ведення особистого селянського 

господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд» (0,072 га) в с. Когути Яворівського району Львівської області 

(землекористувач Палига В.І.) 

187. Про надання дозволу на розроблення ДПТ розміщення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(0,1482 га) в с. Шкло Яворівського району Львівської області (землекористувач Юсько 

О.В.) 

188. Про надання дозволу на ДПТ по зміні цільового призначення земельної ділянки за 

кадастровим номером 4625884800:03:003:0019 з «для ведення особистого селянського 

господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд» (0,2402 га) в с. Камянобрід  Яворівського району Львівської області 

(землекористувач Баран І.М.) 

189. Про надання дозволу на розроблення ДПТ для будівництва та обслуговування парку 

с. Прилбичі Яворівського району Львівської області. 

190. Про надання дозволу на розроблення ДПТ розміщення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (0,25 

га) в с. Солиги (Кружки) Яворівського району Львівської області (землекористувач Івахів 

В.В.) 

191. Про присвоєння найменування новоствореним вулицям в житловому кварталі в 

с.Чолгині 

192. Про надання дозволу на розроблення ДПТ розміщення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(0,125 га) в с. Добростани вул. Героїв Майдану Яворівського району Львівської області 

(землекористувач Майстришин О.М.) 

193. Про надання дозволу на розроблення Комплексного плану просторового розвитку 

території Новояворівської територіальної громади. 

Виїзд: 

194. Про затвердження ДПТ земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Молошковичі Яворівського 

району Львівської області (землекористувач гр. Балабух Г.М.) 



193. Про затвердження ДПТ земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Молошковичі Яворівського 

району Львівської області (землекористувач гр. Балабух А.Б.) 

 

 


