
 

                                 

 

 

УКРАЇНА  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

ЖОВКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від   13 грудня 2022 року    № 03-03/ 

 

Про скликання тридцять третьої 

чергової сесії Жовківської міської ради 

 

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

керуючись ст. ст. 42, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

1. Скликати тридцять третю чергову сесію Жовківської міської ради Львівського   району 

Львівської області. 

2. Провести пленарне засідання тридцять третьої  чергової сесії Жовківської міської ради 23  

грудня 2022 року о 10.00 год. в  приміщенні  сесійної  зали  за  адресою:  вул.  Львівська, 

40. 

3. Винести на розгляд сесії наступні питання: 

1. Про затвердження порядку денного тридцять третьої чергової сесії Жовківської міської ради VІІІ-

го демократичного скликання; 

2. Про затвердження Статуту Жовківської міської територіальної громади Львівського району 

Львівської області в новій редакції. 

3. Про внесення змін до рішення сесії Жовківської міської ради  від 16.08.2021 року №5. 

4. Про надання дозволу відділу освіти на списання основних засобів. 

5. Про затвердження Програми «Харчування дітей у закладах дошкільної освіти Жовківської міської 

ради на 2023 рік». 

6. Про затвердження Програми «Харчування дітей у ЗЗСО  Жовківської міської ради на 2023 рік». 

7. Про зміну юридичної адреси Жовківського закладу загальної середньої освіти І_ІІІ ступенів №1 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області, внесення змін до статуту та 

затвердження в новій редакції.   

8. Про надання дозволу відділу культури на списання матеріальних цінностей. 

9. Про надання дозволу відділу культури на списання основних засобів. 

10. Про затвердження Програми «Придбання діагностичної ультразвукової системи для КНП 

«Жовківська лікарня» 

11. Про затвердження Програми «Закупівля та встановлення холодильної камери для зберігання тіл 

померлих для моргу КНП «Жовківська лікарня». 

12. Про затвердження проекту фінансового плану КНП «Жовківська лікарня» на 2023 рік. 

13. Про затвердження Програми «Відшкодування різниці в тарифах на оплату витрат, пов’язаних з 

наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення комунальному 

підприємству «Жовківське ВУВКГ» на 2023 рік. 



14. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної ділянки у власність 

Білецькій Марії Григорівні (с. В’язова пл.1,3665  га ОСГ); 

15.   Про відмову в наданні Малоїду Роману Богдановичу земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів в м. Жовкві Львівського району Львівської області (пл. 0,0100 га для індик. 

гаражів); 

16. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної ділянки у власність 

Бродику Роману Адамовичу ( с. Нова Скварява пл. 0,1715 га ОЖБ); 

17.     Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної ділянки у 

власність Лозанчин Галині Ярославівні (с. Любеля пл. 0,2500 га ОЖБ); 

18. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою  та наданні земельної ділянки у власність 

Горлай Лілії Іванівні (с. В’язова пл. 2,0000 га ОСГ); 

19. Про відмову Борейко Вікторії Володимирівні в затвердженні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки; 

20.   Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної ділянки у власність 

Цимарно Володимиру Юрійовичу (колишня Крехівська ср пл. 0,2000 га ОСГ); 

21. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної ділянки у власність 

Клячківському Мар’яну Богдановичу (с. В’язова пл 1,0000 га ОСГ); 

22. Про відмову Кудику Ігорю Миколайовичу в наданні дозволу на виготовлення документації із 

землеустрою (м. Жовква ОЖБ); 

23. Про відмову Грех Лілії Андріївні в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства в селі Сопошин 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

24. Про відмову Кришталович Марії Андріївні в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,3800га для ведення особистого селянського господарства в селі 

Тернів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

25. Про відмову Пацулі Ігорю Тарасовичу в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 1,3964 га для ведення особистого селянського господарства в селі 

Мокротин Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

26. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної ділянки у власність 

Пацулі Лесі Михайлівні в селі Мокротин Жовківської міської ради Львівського району Львівської 

області (0,8090 га ОСГ) 

27. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної у власність Мамчур 

Ірині Василівні (пл. 0,1200 га с. Глинськ); 

28. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної у власність Лучці 

Назарію Вікторовичу (пл. 0,3978 га с. Вязова); 

29. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної у власність Лучці 

Марії Василівні (с. Вязова); 

30. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної у власність Курляк 

Надії Юріївні (с. Крута Долина); 

31. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної у власність 

Савіцькій Оксані Ігорівні (пл. 0,1500 га с. Глинськ); 

32. Про відмову Вольському Богдану Онуфрійовичу в наданні дозволу на виготовлення документації 

із землеустрою; 

33. Про відмову Гродзіцькому Миколі Костянтиновичу в наданні дозволу на виготовлення 

документації із землеустрою; 

34. Про відмову Фінку Володимиру Борисовичу в наданні дозволу на виготовлення документації із 

землеустрою; 



35. Про відмову в затверджені документації із землеустрою та наданні земельної ділянки у власність 

Бобко Наталії Віталіївні (пл. 0,5944 га ОСГ); 

36. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної ділянки у власність 

Слуці Руслану Олеговичу (пл. 2,0000 га ОСГ); 

37. Про відмову Ягельницькій Оксані Богданівні в наданні дозволу на виготовлення документації із 

землеустрою (сад); 

38. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної ділянки у власність 

Вовку Михайлу Васильовичу (ОСГ); 

39. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Наконечному Івану Володимировичу (пл. 0,3000 га ОСГ); 

40. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної ділянки у власність 

Петрусю Миколі Петровичу (пл. 0,0811 га сад); 

41. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Купецькому Сергію Григоровичу (пл. 0,3500 га ОСГ); 

42. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Галась Віри Степанівни (пл. 0,3500 га ОСГ); 

43. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної ділянки у спільну 

сумісну власність Курляк Надії Юріївні, Борковській Надії Іванівні, Шняк Володимиру 

Юрійовичу, Борковській Ярославі Юріївні (ОЖБ); 

44. Про відмову в затверджені документації із землеустрою та наданні земельної ділянки у власність 

Сироїжко Марії Степанівні (ОЖБ с. Туринка); 

45. Про відмову Куренному Юрію Миколайовичу в наданні дозволу на виготовлення документації із 

землеустрою (пл. 0,0900 га м. Жовква); 

46.  Про надання дозволу на розробку детального плану території по зміні цільового призначення 

земельної ділянки  з «для ведення особистого селянського господарства» в «придорожню  

інфраструктуру» в селі Воля-Висоцька ур. «за Найдихою» Львівського району Львівської області 

47. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель закладів освіти в селі Зіболки і селі Крехів та народного дому села Зіболки Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області; 

48. Про надання дозволу Львівській регіональній філії ДП "Центр ДЗК" на виготовлення документації 

із землеустрою; 

49. Про затвердження Програми виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок із земель комунальної власності сільскогосподарського призначення для створення 

громадських пасовищ (загальний обсяг фінансових ресурсів 195000 грн.); 

50. Про надання дозволу Діденку Тарасу Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в місті Жовкві 

по вулиці Б. Хмельницького (ор. пл. 0,0030 га); 

51. Про надання дозволу Купецькому Роману Васильовичу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення в селі 

Туринка, вул. Б. Хмельницького, 44 (ор. пл. 0,8000 га ветеринарний пункт); 

52. Про внесення змін в рішення Жовківської міської ради №125 від 05.10.2021 р. «Про затвердження 

документації із землеустрою та надання Візінському Миколі Степановичу в оренду земельної 

ділянки в місті Жовкві по вулиці Воїнів УПА, 36 Львівського району Львівської області»; 

53. Про погодження меж земельних ділянок, які межують із землями Жовківської міської ради 

(землями комунальної власності); 

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

земель на території Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 



55. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населеного пункту села Сопошин Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

нерозподілених земельних ділянок та надання в оренду П С/Г П «БОГДАН» земельних ділянок 

загально. Площею 12,8547 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Жовківської міської ради (колишня територія Староскварявської ради) Львівського 

району Львівської області; 

57. Про затвердження документації із землеустрою та зміну цільового призначення земельної ділянки 

Кіх Тарас Богдановича в селі Оплітна Жовківської міської ради Львівського району Львівської 

області (пл. 2,0000 га); 

58. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 

4622787200:18:000:0041, яка перебуває в користуванні Сороки Петра Богдановича для ведення 

фермерського господарства; 

59. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

кадастровий номер 4622788800:10:000:0012, яка перебуває в оренді Кравець Лесі Василівни для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості на території Жовківської міської ради 

Львівського району Львівської області; 

60. Про надання дозволу АТ "Державний ощадний банк України" на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)площею 2,79 га в селі Сопошин по вулиці Бічна Ярослава Мудрого, 2 Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області; 

61. Про відмову Сухорабу Ярославу Миколайовичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2500 га в оренду для сінокосіння та 

випасання худоби в селі Кулява Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

62. Про відмову в затвердженні докумен6тації із землеустрою та наданні земельної ділянки у 

власність Гуті Руслані Євгенівні в селі Деревня по вулиці Германа Жовківської міської ради 

Львівського району Львівської області (пл. 0,0779 га сад); 

63. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної ділянки у власність 

Гуті Руслані Євгенівні в селі Деревня по вулиці Германа Жовківської міської ради Львівського 

району Львівської області (пл. 0,5666 га ОСГ); 

64. Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для індивідуального садівництва Казимирику Володимиру Михайловичу в селі Мокротин по 

вулиці Лозинка Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (пл. 0,0300 га); 

65. Про надання дозволу Станьку Богдану Михайловичу та Захарії Ігорю Івановичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови в місті Жовкві по вулиці Лесі Українки, 5 (пл. 0,3759 га); 

66. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) Пацулі Ігорю Тарасовичу на території Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області (фермерське господарство); 

67. Про надання дозволу Файкуну Павлу Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, яка перебуває у його оренді, з метою зміни цільового призначення 

з «для іншого сільськогосподарського призначення» на «для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості» під об’єктом нерухомого майна, що розташований в с.Воля-Висоцька, вул. 

Нестрерова, 91а, Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 



68. Про припинення ПрАТ «Київстар» права користування земельною ділянкою кадастровий номер 

4622789000:03:000:0015; 

69. Про відмову в затвердженні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та наданні у власність Іваніско Ользі 

Євгенівні земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) в селі Мацошин по вулиці Зелена, 

2; 

70. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в місті  Жовкві по вулиці Вокзальна, 

3а; 

71. Про надання дозволу Курсіній Катерині Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

орієнтовною площею 0,9300 га, під об’єктом нерухомого майна, що розташований в селі В’язова 

по вулиці Зелена, 66 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

72. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної ділянки у власність 

Ковальовській Наталії Миколаївні; 

73. Про надання в оренду Жовківській районній спілці споживчих товариств земельної ділянки 

площею 0,0444 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в селі Сопошин по вулиці 

Грушевського, 5; 

74. Про відмову Ковалю Ігорю Володимировичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2303 га для ведення 

особистого селянського господарства в селі Мокротин Жовківської міської ради Львівського 

району Львівської області; 

75. Про затвердження документації із землеустрою та зміну цільового призначення земельної ділянки 

Костюка Івана Володимировича в місті Жовкві по вулиці Журавлина Жовківської міської ради 

Львівського району Львівської області; 

76. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) кадастровий номер 4622788800:10:000:0003 для 

продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону та затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (0,9700 га); 

77. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) кадастровий номер 4622788800:10:000:0002 для 

продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону та затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (0,9900 га); 

78. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) кадастровий номер 4622788800:10:000:0009 для 

продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону та затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (1,0000 га); 

79. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Фійна; 

80. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Любеля; 

81. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Бесіди; 

82. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Забрід; 



83. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Руда Крехівська; 

84. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Папірня; 

85. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Майдан; 

86. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Крута Долина; 

87. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Козулька; 

88. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Крехів; 

89. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Глинськ; 

90. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Сарнівка; 

91. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Руда; 

92. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Оплітна; 

93. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Туринка; 

94. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Стара Скварява; 

95. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Поляни; 

96. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Копанка; 

97. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Відродження; 

98. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Соснина; 

99. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Казумин; 

100. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Залози; 

101. Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства Рогулі Марії Степанівні в селі 

Мокротин по вулиці Хоробрівка Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

102. Про відмову Буфан Ользі Василівні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустроющодо відведення земельної ділянки орієнтовною рлощею 0,9933 га для ведення 

особистого селянського господарства в селі Туринка; 

103. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки кадастровий 

номер 46227101000:01:015:0050, яка підлягає продажу МПП "Перепілка" в місті Жовкві по вулиці 

Равській, 4; 



104. Про надання дозволу ТОВ "ЮТК" на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0225 га в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів 

і споруд телекомунікацій; 

105. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок кадастровий номер 

4622785800:03:000:0203, кадастровий номер 4622785800:03:000:0102, кадастровий номер 

4622785900:01:015:0015, які перебувають в користуванні Петріва Андрія Михайловича та надання 

дозволу на передачу земельних ділянок в суборенду; 

106. Про внесення змін в додаток 1 до рішення Жовківської міської ради №4 від 14.07.2022 "Про 

встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Жовківської міської ради 

Львівського району Львівської області на 2023 рік"; 

107. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 

4622781200:12:000:0002, яка перебуває в користуванні Білецького Миколи Івановича для 

розміщення та екслуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних 

операцій; 

108. Про внесення змін в рішення Глинської сільської ради №21 від 23.01.2009 р. "Про передачу у 

власність земельної ділянки гр. Пелиху Михайлу Михайловичу для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в селі Глинськ"; 

109. Про відмову Самотій Ярославі Михайлівні в наданні дозволу на виготовлення документації із 

землеустрою (пл. 0,5500 га); 

110. Про відмову Шишковському Роману Олеговичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0890 га для ведення 

особистого селянського господарства в селі Мокротин Жовківської міської ради Львівського 

району Львівської області (пл. 0,0890 га); 

111. Про  відмову Васечко Галині Василівні в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) в селі 

Туринка Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (пл. 0,2500 га); 

112. Про  відмову Васечко Миколі Ярославовичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва та обслуговування  

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) в селі Деревня 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

113. Про відмову Садовському Мар'яну Романовичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1800 га для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки)в селі 

Сопошин Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

114. Про відмову Шупер Галині Федорівні в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0622 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Блищиводи Жовківської міської ради Львівського району Львівської 

області; 

115. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної ділянки у спільну 

власність Ярмолі Марії Теодорівні, Міляну Андрію Тадейовичу, Ярмолі Миколі Богдановичу (пл. 

0,25 га); 

116. Про відмову Васечку Миколі Ярославовичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садіваництва в селі Деревня 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 



117. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні земельної ділянки у 

власність Когуту Юрію Петровичу на території Жовківської міської ради Львівського району 

Львівської області (пл. 2,0000 га); 

118. Про  відмову Ярмолі Марії Теодорівні в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0594 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі В'язова Жовківської міської ради Львівського району Львівської 

області; 

119. Про  відмову Денис Галині Василівні в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0613 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Сопошин Жовківської міської ради Львівського району Львівської 

області; 

120. Про затвердження документації із землеустрою та оцінки земель і передачу земельної ділянки 

в оренду для рибогосподарських потрем дочірньому підприємству "Реком-С" приватного 

підприємства "Реком"; 

121. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання ТзОВ 

"ЖОВКІВСЬКИЙ ППР" земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) на 

території Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

122. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

кадастровий номер4622785500:13:000:0004, яка перебуває в оренді Замійського Василя 

Ярославовича для рибогосподарських потреб на території Жовківської міської ради Львівського 

району Львівської області; 

123. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання Регезі 

Сергію Михайловичу земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості в селі Крехів по вулиці Б. Хмельницького, 23а Жовківської міської ради 

Львівського району Львівської області; 

124. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для передачі її у власність на конкурентних засадах (на земельних торгах) (пл. 0,0500 га с. 

Мокротин); 

125. Про затвердження документації із землеустрою та зміну цільового призначення земельної 

ділянки Дороша Івана Івановича в місті Жовкві по вулиці Вокзальна Жовківської міської ради 

Львівського району Львівської області (пл. 0,0575 га); 

126. Про відмову Вус Мирославі Михайлівні в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для ведення садівництва в селі 

крехів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (ор. пл. 0,1200 га); 

127. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ТОВ «УКРТАУЕР» для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій на території 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

128. Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність Слуці 

Богдану Андрійовичу в селі Туринка Жовківської міської ради Львівського району Львівської 

області (пл. 0,2500 га ОЖБ); 

129. Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність Баник 

Мирославі Михайлівнів селі Стара Скварява, вул. Ст. Бандери  Жовківської міської ради 

Львівського району Львівської області (пл. 0,5566 га ОСГ) Не підтримано комісією; 



130. Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність 

Чорнію Василю Зіноновичу в місті Жовкві по вулиці Гайдара, 34 Жовківської міської ради 

Львівського району Львівської області (пл. 0,0600 га ОЖБ); 

131.     Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність 

Голодовському Володимиру Івановичу в селі Воля-Висоцька по вулиці Кленова, 6 Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області (пл. 0,2500 га ОЖБ); 

132. Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність 

Приймі Ростиславу Богдановичу в селі Мацошин Жовківської міської ради Львівського району 

Львівської області ( пл. 0,1241 га ОЖБ) (не погоджено архітектором); 

133. Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність Сняк 

Наталії Іванівні в селі Воля-Висоцька Жовківської міської ради Львівського району Львівської 

області (пл. 0,2500 га ОЖБ); 

134. Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у спільну сумісну 

власність Фуртаку Володимиру Івановичу та Кандяк Мирославу Миколайовичу (ор. пл. 0,0888 га 

ОЖБ м. Жовкві);   

135. Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність 

Порохнявець Іванні Іванівні в місті Жовква, вулиця В. Стуса, 9а Жовківської міської ради 

Львівського району Львівської області (пл. 0,0216 га ОЖБ); 

136. Про затвердження Пристаж Ганні Павлівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,0665 га в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в місті Жовкві по 

вулиці Глібова, 14 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

137. Про затвердження Верес Ірині Миколаївні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,0619 га в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в місті Жовкві по 

вулиці Л. Українки, 72 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

138. Про затвердження Бакум Надії Дмитрівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,0709 га в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в місті Жовкві по 

вулиці Наливайка, 14  Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

139.    Про затвердження Дороті Роману Григоровичу технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,1191 га в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в селі Нова 

Скварява по вулиці Сагайдачного, 69 Жовківської міської ради Львівського району Львівської 

області; 

140. Про затвердження Ковальовському Михайлу Івановичу технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,0665 га в натурі (на місцевості) 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в селі Любеля 

по вулиці С. Бандери, 5 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (пл. 

0,2500 га); 

141. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,1134 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 

ділянки) у власність Гриців Єві Петрівні в селі Сопошин по вулиці Л. Українки, 24 Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області; 

142.    Про затвердження Білецькій Ганні Василівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) для 



будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в селі Туринка по 

вулиці Слуки, 7 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

143.    Про затвердження Муравському Павлу Володимировичу технічної документації із 

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

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в селі Туринка по 

вулиці Слуки, 1 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (пл. 0,2500 га); 

144.    Про затвердження Семеняк Софії Володимирівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,0721 га в натурі (на місцевості)  для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в місті Жовкві по 

вулиці Кармелюка, 1а Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

145.    Про затвердження Грабовській Марії Іванівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2199 га в натурі (на місцевості)  для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в селі Мацошин 

по вулиці Центральна, 81 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

146. Про затвердження Свистун Марії Григорівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,1000 га в натурі (на місцевості)  для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в місті Жовквіпо 

вулиці В. Стуса, 57 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

147. Про затвердження Бучман Оксані Богданівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2247 га в натурі (на місцевості)  для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в селі Стара 

Скварява по вулиці Б. Хмельницького, 101  Жовківської міської ради Львівського району 

Львівської області; 

148. Про затвердження Озимко Марії Мар'янівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,1673 га в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в селі Нагірці по 

вулиці Б. Хмельницького, 15 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (не 

погоджено архітектором); 

149. Про затвердження Мартин Олександрі Іванівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в селі Туринка 

по вулиці Б. Хмельницького, 4 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

150. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки у спільну сумісну 

власність Музиці Оксані Володимирівні та Музиці Наталії Данилівні в місті Жовкві по вулиці 

Сонячна, 2 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (пл. 0,0596 га ОЖБ); 

151. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,2178 га 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) у власність Пірко Мирону Васильовичу в селі Туринка Жовківської міської ради 

Львівського району Львівської області; 

152. Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у спільну сумісну 

власність Феджазі Галині Ігорівні, Солтис Мирославі Богданівні, Слуці Ярославу Васильовичу 

(пл. 0,2500 га ОЖБ с. Любеля); 

153. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,2500 га 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 



ділянка) у власність Розумійко Марії Михайлівні в селі Нова Скварява по вулиці Сагайдачного, 51 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

154. Про затвердження Школьному Віктору Вікторовичу технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в селі Воля-

Висоцька по вулиці Довганика, 58 Жовківської міської ради Львівського району Львівської 

області; 

155. Про затвердження Завадці Надії Леонідівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,0726 га в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в місті Жовкві 

по вулиці С. Бандери, 27/1 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

156. Про затвердження Байзоєвій Лілії Мансурівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в селі Крехів по 

вулиці Б. Хмельницького, 2 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

157. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 

ділянки) у власність Брень Дарії Дмитрівні в селі Нова Скварява по вулиці Сагайдачного, 12 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

158. Про затвердження Андрухів Галині Степанівні технічну документацію щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Деревня по вул. Л. Українки 42 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

159. Про затвердження Іванусі Світлані Іванівні технічну документацію щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Деревня по вул. Германа 55 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

160. Про затвердження Гуті Ганні Василівні технічну документацію щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Деревня по вул. Л. Українки, 39 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

161. Про затвердження Лучків Миколі Івановичу технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки площею 0,1317 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Стара Скварява по вул. Дорошенка, 4 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

162. Про затвердження Етнаровичу Андрію Дмитровичу технічну документацію щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Зіболки по вул. Широка, 15 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

163. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення,) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)та надання земельної ділянки у власність Охрісько 

Ігорю Васильовичу в селі Деревня по вулиці Галана Я., 66 Жовківської міської ради Львівського 

району Львівської області (пл. 0,2500 га); 

164. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення,) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)та надання земельної ділянки у власність Шпак 



Марії Григорівні та Марцінковському Юрію Григоровичу в місті Жовкві Жовківської міської ради 

Львівського району Львівської області (пл. 0,2500 га); 

165. Про затвердження Ціруг Галині Дмитрівні технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Любеля по вулиці 

Зелена, 3 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

166. Про затвердження Гутому Ярославу Петровичу технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Деревня по вулиці 

Германа, 25 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

167. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,0802 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у власність Ізосімовій Ользі Григорівні в селі Сопошин Жовківської міської 

ради Львівського району Львівської області; 

168. Про затвердження Керкеру Роману Михайловичу технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Зіболки по вулиці 

Шевченка, 24 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

169. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянкиу спільну сумісну 

власність Шляхтун Михайлу Івановичу, Стожук Інесі Михайлівні (пл. 0,0246 га ОЖБ м. Жовква); 

170. Про затвердження Кочут Ганні Іванівні технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок площею 0,1042 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Глинськ по вулиці 

Садова, 59 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (пл. 0,2173 га); 

171. Про затвердження Шестаку Дмитру Михайловичу технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок площею 0,0843 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в місті Жовкві по вулиці 

Лисенка, 3 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

172. Про затвердження Троць Оксані Омелянівні технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок площею 0,2173 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Любеля по вулиці 

Бутинця, 4А Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (пл. 0,2173 га); 

173. Про затвердження Тютюнник Олегу Романовичу технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок площею 0,1805 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Блищиводи по вулиці 

Лісна, 2 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (пл. 0,2173 га); 

174. Про затвердження Кошицькій Олександрі Василівні технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок площею 0,0771 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Сопошин по вулиці Б. 

Хмельницького, 5 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (пл. 0,2173 га); 

175. Про затвердження Хар Надії Василівні технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок площею 0,1088 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Деревня по вулиці Л. 

України, 42 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (пл. 0,2173 га); 



176. Про затвердження Дубовицькій Марії Луківні технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок площею 0,0874 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Воля-Висоцька по 

вулиці Петрова, 38 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (пл. 0,2173 

га); 

177. Про затвердження Войтині Галині Йосифівні технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок площею 0,1546 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Мацошин по вулиці 

Зелена, 66 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (пл. 0,2173 га); 

178. Про затвердження Мазан Любові Михайлівні технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Воля-Висоцька по 

вулиці Довганика, 45 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (пл. 0,2173 

га); 

179. Про затвердження Фейдашу Роману Володимировичу технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 

Відродження по вулиці Відродження, 18 А Жовківської міської ради Львівського району 

Львівської області; 

180. Про затвердження Пелиху Богдану Васильовичу технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Нова Скварява по 

вулиці Сагайдачного, 10 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

181. Про затвердження Шарамазі Миколі Юрійовичу технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Воля-Висоцькапо 

вулиці Польова, 22 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

182. Про затвердження Герман Марії Володимирівні технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Деревня по вулиці Л. 

Українки, 72 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

183. Про затвердження Єнджиєвському Ярославу Михайловичу технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок площею 0,1822 га в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Воля-

Висоцька по вулиці Довганика, 36 А Жовківської міської ради Львівського району Львівської 

області; 

184. Про затвердження Левусу Степану Григоровичу технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Мокротин по вулиці 

Журі, 32 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

185. Про затвердження Чернюху Володимиру Васильовичу технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Любеля 

по вулиці Бутинця, 11 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

186. Про затвердження Витрикушу Івану Степановичу технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в місті Деревня по вулиці 

Германа, 18 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

187. Про затвердження Малоїд Марії Василівні технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Любеля по вулиці 

Січових Стрільців, 32 А Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

188. Про затвердження Лущак Любові Іванівні технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Любеля по вулиці Є. 

Коновальця, 15 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

189. Про затвердження Марушці Світлані Мануїлівні технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок площею 0,0868 га в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Воля-Висоцька по 

вулиці НЕстерова, 6 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

190. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки у спільну сумісну 

власність Пікловському Роману Євгеновичу, Пікловській Галині Романівні, Шиян Орисі Романівні 

(пл. 0,0271 га м. Жовква ОЖБ); 

191. Про надання Юрочку Василю Павловичу технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2500 га в натурі (на місцевості0 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Крехів по вулиці 

Шевченка, 33 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

192. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,1145 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) у власність Практиці Ганні Василівні в селі Деревня по вулиці Лесі Українки, 55 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

193. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) у власність Боровик Ользі Петрівні в селі Любеля по вулиці Січових Стрільців 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

194. Про затвердження Данилюк Тетяні Василівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної 

ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд  в селі Воля-Висоцька по вулиці Петрова, 39 Жовківської міської ради 

Львівського району Львівської області; 

195. Про затвердження Кутень Олександрі Григорівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної 

ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд  в селі Тернів по вулиці Тернів, 32 Жовківської міської ради Львівського району 

Львівської області; 

196. Про затвердження Гарасим Ганні Йосипівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної 

ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд  в селі Стара Скварява по вулиці С. Бандери, 41 Жовківської міської ради 

Львівського району Львівської області; 



197. Про затвердження Гарасим Ганні Йосипівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної 

ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд  в селі Стара Скварява по вулиці С. Бандери, 41 Жовківської міської ради 

Львівського району Львівської області; 

198. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у власність Горбань Зіновії Миколаївні в селі Вязова по вулиці І. Франка, 24  Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області; 

199. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,1989 га для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у власність Купці Володимиру Йосифовичу в селі Глинськ по вулиці Шухевича Романа, 

110  Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

200. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у власність Ляховській Наталії Романівніі в місті Жовкві  по вулиці Лесі Українки, 146  

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

201. Про затвердження Боднар Ользі Василівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,0744 га в натурі (на місцевості)  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в місті Жовкві  

по вулиці Б. Хмельницького, 89  Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

202. Про затвердження Гульгун Софії Петрівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,1756 га в натурі (на місцевості)  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в селі Деревня  

по вулиці Лесі Українки, 7  Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

203. Про затвердження Добрянській Галині Дмитрівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2500 га в натурі (на місцевості)  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в селі Деревня  

по вулиці Галана, 10 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

204. Про затвердження Демельку Ярославу Івановичу технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2346 га в натурі (на місцевості)  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в селі Зіболки  

по вулиці Чучвари, 2 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

205. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,1117 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у власність Скрипці Ользі Данилівні в селі Любеля  по вулиці Шевченка, 32 Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області; 

206. Про затвердження Шеремет Ганні Василівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2500 га в натурі (на місцевості)  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в селі Деревня  

по вулиці Лесі Українки, 83 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

207. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,2210 га 



для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у власність Гадьо Тетяні Степанівні в селі Нова Скварява  по вулиці Сагайдачного, 18 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

208. Про затвердження Заверусі Івану Романовичу технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0976 га для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в селі Глинськ  

по вулиці Романа Шухевича, 96 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

209. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,2500 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у власність Голяк Любові Аркадіївні в селі Мокротин  по вулиці Хоробрівка, 17 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

210. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,2465 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у власність Білаш Марії Романівні в селі Деревня  по вулиці Германа, 41 Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області; 

211. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,2300 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у власність Джурі Руслані Петрівні в селі Туринка  по вулиці Шевченка, 114 Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області; 

212. Про затвердження Сива Наталії Романівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в селі Деревня  

по вулиці Я. Галана, 62а Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

213. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,2300 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у власність Гриці Ганні Йосипівні в селі Воля-Висоцька  по вулиці Довганика, 2 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

214. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,2500 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у власність Мандяк Ярославі Василівні в селі Любеля  по вулиці Бутинця, 23 Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області; 

215. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,2500 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у власність Мандяк Ярославі Василівні в селі Любеля  по вулиці Бутинця, 23 Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області; 

216. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,2500 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у спільну сумісну власність Тарасову Руслану Олександровичу та Драчко Людмилі 

Олександрівні в селі Туринка  по вулиці Шевченка, 49 Жовківської міської ради Львівського 

району Львівської області; 



217. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у власність Панчишин Оксані Василівні в місті Жовкві  по вулиці Шевченка, 140 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

218. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,2500 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у власність Клубу Василю Григоровичу в селі Замочок  по вулиці Шевченка, 4 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

219. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,1819 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у спільну сумісну власність Вус Оксані Андріївні та Терех Наталії Василівні в селі 

Глинськ  по вулиці Лесі Українки, 14 Жовківської міської ради Львівського району Львівської 

області; 

220. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,0735 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у  власність Сліпець Вероніці Степанівні в місті Жовкві  по вулиці 22-Січня, 28 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

221. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,1193 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у  власність Беню Василю Ярославовичу в селі Мацошин  по вулиці Центральна, 90а 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

222. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у  власність Бреню Василю Івановичу в місті Жовкві  по вулиці П. Орлика, 30 Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області; 

223. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,2500 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у  власність Команецькій Надії Йосифівні в селі Мацошин  по вулиці Привокзальна, 27 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

224. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,0953 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у  власність Макодаському Андрію Йосиповичу в місті Жовкві  по вулиці Шевченка, 148б 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

225. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,2500 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у  власність Пюрик Ользі Степанівні в селі Глинськ  по вулиці Шухевича Романа, 40 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 



226. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,2500 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у  власність Пасці Ользі Василівні в селі Любеля  по вулиці Коновальця, 9 Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області; 

227. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,2500 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у  власність Шпик Ганні Василівні в селі Туринка  по вулиці Франка Івана, 44 Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області; 

228. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,0740 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у  власність Шавель Любові Михайлівні в селі Нова Скварява  по вулиці Сагайдачного, 

22 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

229. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,2500 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у  власність Бею Михайлу Йосиповичу в селі Нова Скварява  по вулиці Сагайдачного, 90 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

230. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,1330 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у  власність Магорі Тарасу Федоровичу в селі Кулява  по вулиці Хмельницького Б., 29 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

231. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,0527 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у  власність Гумен Оксані Василівні в місті Жовкві  по вулиці Миру, 40 Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області; 

232. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,2500 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у  власність Боровик Олександрі Миколаївні в селі Любеля  по вулиці Бутинця, 2 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

233. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,0900 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у  власність Косіку Олексію Броніславовичу в місті Жовкві  по вулиці О. Кобилянської, 3 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

234. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,2050 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у  власність Шереметі Мирославу Володимировичу в селі Туринка  по вулиці Лесі 

Українки, 20 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

235. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,2500 га 



для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у  власність Горбаню Василю Івановичу в селі Вязова  по вулиці Зелена, 2 Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області; 

236. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  та надання земельної ділянки площею 0,0636 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у  власність Радоманській Агафії Миколаївні в місті Жовкві  по вулиці Роксолани, 28 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

237. Про відмову в затвердженні документації із землеустрою та наданні ділянки у спільну сумісну 

власність Джурі Олександру Володимировичу та Купецькому Віталію Васильовичу; 

238. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що перебуває у 

власності ТзОВ «Фабрика перших фантазій» та зміну виду використання земельної ділянки 

кадастровий номер  4622710100:01:011:0018. 

239. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що перебуває у 

власності ТзОВ «Фабрика перших фантазій» та зміну цільового призначення земельної ділянки 

кадастровий номер  4622710100:01:011:0046. 

240. Про відмову Процайлу Степану Романовичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею   0,3000 га для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) в с. 

Мокротин Жовківської міської ради Львівського району Львівської області. 

241. Про затвердження документації із землеустрою та зміну цільового призначення земельної 

ділянки Остапчук Людмили Іванівни в с. Глинськ Жовківської міської ради Львівського району 

Львівської області.  

242. Про передачу ТзОВ «Звір» в оренду земельних ділянок кадастровий номер  

4622783100:04:000:0001, кадастровий номер  4622783100:04:000:0002, кадастровий номер  

4622783100:04:000:0003 для риборозведення в с. Деревня Жовківської міської ради Львівського 

району Львівської області . 

243. Про відмову громадянам в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок на території Жовківської міської ради Львівського району 

Львівської області. 

244. Про відмову громадянам в затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок на території Жовківської міської ради Львівського району Львівської області. 

245. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) у власність Кобрин Надії Михайлівні в селі Любеля по вулиці Січових Стрільців, 31 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області. 

246. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,0810 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) у власність Сех Марії Володимирівні в селі Сопошин по вулиці Воїнів УПА, 2 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області. 

247.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,1127 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) у власність Кобрин Любові Василівні в селі В’язова по вулиці Лісова, 9а Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області. 



248. Про відмову Купновицькому Богдану Васильовичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею   0,1157 га для ведення 

садівництва в с. Зіболки Жовківської міської ради Львівського району Львівської області. 

249. Про відмову Купновицькому Василю Орестовичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,2700 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Зіболки Жовківської міської ради Львівського району 

Львівської області. 

250. Про відмову Кубаю Зіновію Михайловичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для ведення 

садівництва в с. Тернів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області. 

251. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,1257 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) у власність Стадницькій Ользі Федорівні в селі Любеля по вулиці Соснинській, 2 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області. 

252. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,2036 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) у власність Мазан Оксані Іванівні в селі Стара Скварява  по вулиці Дорошенка, 3 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області. 

253. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) у власність Пац Володимиру Романовичу в селі Воля-Висоцька  по вулиці Нестерова, 37 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області. 

254. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Жовківської міської ради 

Львівського району Львівської області. 

255. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Жовківської міської ради 

Львівського району Львівської області. 

256. Про відмову П’ятничку Андрію Тарасовичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості в м. Жовква,вул. Вокзальна. 

257. Про визначення розміру ставки орендної плати у договорах оренди земельних ділянок; 

258. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,2454 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) у власність Чернюху Богдану Васильовичу в селі Любеля по вулиці Кочана, 6а 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області; 

259. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) у власність Вус Світлані Павлівні в селі Туринка по вулиці Л. Українки, 14 Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області; 



260. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що перебуває у 

власності Кочут Ольги Володимирівни та зміну цільового призначення земельної ділянки в місті 

Жовкві по вулиці Короленка з «для індивідуального садівництва» на «для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (пл. 

0,1200 га). 

261. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) у власність Духницькій Любові Романівні в місті Жовкві по вулиці Короленка, 19 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області. 

262. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) у власність Лемезі Михайлу Ярославовичу в селі Любеля по вулиці Шевченка, 6а 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області. 

263.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) у власність Звір Світлані Миколаївні в селі Туринка по вулиці Шевченка, 14 Жовківської 

міської ради Львівського району Львівської області. 

264.  Про відмову Кулявець Зіновії Володимирівні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею   0,4000 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Жовква, вул. Шевченка, 11. 

265. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

кадастровий номер 4622784500:05:000:0086, яка перебуває в оренді Калачника Степана 

Степановича для рибогосподарських потреб на території Жовківської міської ради Львівського 

району Львівської області. 

266. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки площею 0,2000 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) у спільну сумісну власність Панасу Богдану Дмитровичу та Харо Марії Дмитрівні в селі 

Кулява по вулиці Хмельницького Б.,41 Жовківської міської ради Львівського району Львівської 

області. 

267. Про відмову Гречуку Богдану Ігоровичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею   10,7911 га на території 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області. 

268. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 

4622785500:13:000:0003, яка перебуває в користуванні Заболоцького Василя Яковича. 

269. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що перебуває у 

власності Гутник Оксани Михайлівни та зміну цільового призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 4622789200:03:009:0079. 

270.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що перебуває у 

власності Гутник Оксани Михайлівни та зміну цільового призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 4622789200:03:009:0080. 

271. Про надання дозволу на розробку  детального плану території для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Т. Шевченка,  7 в 

с. В’язова Львівського району Львівської області. 

272. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для рекреаційних потреб по 

вул. Вокзальна, 14-А в м. Жовква Львівського району Львівської області. 

273. Про надання дозволу на розробку  детального плану території для обслуговування нежитлової 

будівлі по вул. Б. Хмельницького в с. Крехів Львівського району Львівської області. 

274. Про надання дозволу на затвердження детального плану території земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків по вул. С. Петлюри, 7 та вул. 



С. Петлюри, 11 в м. Жовква Львівського району. 

275. Про надання дозволу на розробку  детального плану території по зміні цільового призначення з 

«для ведення особистого селянського господарства» в «для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості» в с. Зіболки Львівського району Львівської області. 

276. Про надання дозволу на розробку  детального плану території для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Зелена в с. В’язова 

Львівського району Львівської області 

277. Про надання дозволу на розробку  детального плану території для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Лозинка в с. 

Мокротин Львівського району Львівської області 

278. Про затвердження детального плану території для будівництва магазину продовольчих та не 

продовольчих товарів по вул. Л. Українки, 9 в с. Глинськ Львівського району Львівської області 

279. Про надання дозволу на розробку  детального плану території земельних ділянок з 

кадастровими номерами 4622788800:08:000:0196 та 4622788800:08:000:0195 по зміні цільового 

призначення з «Для ведення  особистого селянського господарства» у «Для комерційного-

виробничого призначення» Львівського району Львівської області 

280. Про затвердження детального плану території для будівництва ставків під риборозведення в 

урочищі «Чистопілля» в    с. Блищиводи Львівського району Львівської області 

 

 

 
4. Секретарю ради Грень М.Ю. забезпечити контроль за виконанням розпорядження. 

                                                                                                             

 

 

Олег ВОЛЬСЬКИЙ   

 

 

 


