
 

Яворівський район 

Інформація стосовно забезпечення учасників антитерористичної операції земельними ділянками  на території Яворівського району 

(станом на 01.12.2019року) 

№ 

з/п 

Назва 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

(сільська 

(селищна) рада, 

місто районного 

значення) 

Загальна площа 

земельних 

ділянок, 

зарезервованих 

територіальними 

органами 

Держгеокадастру, 

га 

з них 

Площа вільного 

зарезервованого 

масиву (або вільних 

земельних ділянок у 

масиві)  станом на 

01.12.2019, га 

Наявність погодження місцевою 

радою 

для будівництва і 

обслуговування 

жилого будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

для ведення 

садівництва 

для 

індивідуального 

дачного 

будівництва 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Бердихівська 24,9  24,9   24,9 Не погоджено 

2 Домажирсвькка 4,00  4,00     

3 Залузька 18,0  18,0   11,0 Не погоджено 

4 Наконечнянська 20,0  20,0     

5 Свидницька 4,0    4,0   

6 Ясниська 3,6  3,6     

7 Шклівська 12,75  12,75     

8 Кам’янобрідська 9,0  9,0     

Усього по району 96,2  92,2   4,0 35,9  



  

 

 

 

Бердихівська сільська рада, Яворівський район, Львівська область 

 

 

Площа – 24,9 га Кадастровий номер - відсутній 

Цільове призначення – для ведення садівництва Агровиробнича група грунтів – 150 

 

Умовні позначення: 

- межа зарезервованого масиву земельних ділянок; 

- межі населених пунктів; 

- межі земельних ділянок, переданих у власність, користування. 

                           -   межі земельних ділянок по яких прийняті рішення  



 

                                                              Домажирська сільська рада, Яворівський район, Львівська область 

 

 

 

 

Площа – 4,00 га Кадастрові номери присвоєні 

Цільове призначення – 

для веденнясадівництва Агровиробнича група грунтів – 151 

 

Умовні позначення: 

- межа зарезервованого масиву земельних ділянок; 

- межі населених пунктів; 

- межі земельних ділянок, переданих у власність, користування. 

Вільні ділянки відсутні. 



 

 

 

Залузька сільська рада, Яворівський район, Львівська область 

 

           Площа – 11,0 га Кадастровий номер - відсутній 

Цільове призначення – для ведення садівництва- Агровиробнича група грунтів – 5в 

 

 

Умовні позначення: 

- межа зарезервованого масиву земельних ділянок; 

- межі населених пунктів; 

- межі земельних ділянок, переданих у власність, користування. 

                          -   межі земельних ділянок по яких прийняті рішення 

 



 

 

Наконечнянська сільська рада, Яворівський район, Львівська область 

 

 

 

           Площа – 20,0 га Кадастровий номер - відсутній 

Цільове призначення – для ведення садівництва Агровиробнича група грунтів – 8 б,14 б 

 

Умовні позначення: 

- межа зарезервованого масиву земельних ділянок; 

- межі населених пунктів; 

- межі земельних ділянок, переданих у власність, користування. 

                           -   межі земельних ділянок по яких прийняті рішення 

Вільні ділянки відсутні. 

 



 

Свидницька сільська рада, Яворівський район, Львівська область 

 

 

 

                Площа – 4,0га Кадастровий номер - відсутній 

Цільове призначення – для ведення особистого 

 селянського господарства                                                                      Агровиробнича група грунтів –  

 

Умовні позначення: 

- межа зарезервованого масиву земельних ділянок; 

- межі населених пунктів; 

- межі земельних ділянок, переданих у власність, користування. 

                          -   межі земельних ділянок по яких прийняті рішення  

Вільні ділянки відсутні. 

 

 

 



  

Ясниська сільська рада, Яворівський район, Львівська область 

 

 

 

 

Площа – 3,6 га Кадастровий номер - відсутній 

Цільове призначення – 

для веденнясадівництва  

Агровиробнича група грунтів – 

 

 

Умовні позначення: 

- межа зарезервованого масиву земельних ділянок; 

- межі населених пунктів; 

- межі земельних ділянок, переданих у власність, користування. 

                          -   межі земельних ділянок по яких прийняті рішення  

Вільні ділянки відсутні. 



 

Шклівська селищна рада, Яворівський район, Львівська область 

 

Площа – 7,15 га Кадастрові номери присвоєні 

Цільове призначення – для ведення садівництва                                 Агровиробнича група грунтів –5б, 5в 

 

Умовні позначення: 

- межа зарезервованого масиву земельних ділянок; 

- межі населених пунктів; 

- межі земельних ділянок, переданих у власність, користування. 

Вільні ділянки відсутні. 

 



Шклівська селищна рада, Яворівський район, Львівська область 

 

 

 

 

Площа – 1,10 га Кадастрові номери присвоєні 

Цільове призначення – для ведення садівництва                                 Агровиробнича група грунтів –5 б, 14 б 

 

Умовні позначення: 

- межа зарезервованого масиву земельних ділянок; 

- межі населених пунктів; 

- межі земельних ділянок, переданих у власність, користування. 
 

Вільні ділянки відсутні. 



Шклівська селищна рада, Яворівський район, Львівська область 

 

Площа – 4,50 га Кадастрові номери присвоєні 

Цільове призначення – для ведення садівництва                                 Агровиробнича група грунтів –13 г 

 

Умовні позначення: 

- межа зарезервованого масиву земельних ділянок; 

- межі населених пунктів; 

- межі земельних ділянок, переданих у власність, користування. 
 

Вільні ділянки відсутні. 
 

 

 



 

 

Кам’янобрідська сільська рада, Яворівський район, Львівська область 

  

 

               Площа – 9,0 га Кадастровий номер - відсутній 

Цільове призначення – для ведення садівництва                                   Агровиробнича група грунтів –45 г, 50 г 

 

Умовні позначення: 

- межа зарезервованого масиву земельних ділянок; 

- межі населених пунктів; 

- межі земельних ділянок, переданих у власність, користування. 

                           -   межі земельних ділянок по яких прийняті рішення  

Вільні ділянки відсутні. 

 


