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На Ваш запит на інформацію про наявність вільних земельних ділянок 

комунальної власності , які ще не надані у користування, Гніздичівська селищна рада 

повідомляє наступне:

Землі запасу комунальної форми власності сільськогосподарського призначення, 

які розташовані на території Гніздичівської селищної ради відповідно до рішення 

місцевої ради № 9 від 11.02.2021 року «Про створення громадських пасовищ» 

створено громадські пасовища на земельних ділянках 4621555300:02:000:0515 

площею 29,7883 га., 4621585600:05:000:1332 площею 44,1 га., 

4621585600:02:000:0354 площею 37, 8053 га., в ур. «Фільварок» орієнтовною площею 

21,00 га. (с. Ганівці) , в ур. « Кремська» орієнтовними площами 4,4 га., 5,5 га. (с. 

Руда).

Рішеннями Гніздичівської селищної ради №33 від 14.02.2017 року, №17 від 

20.06.2019 р. та №№ 11, 12,13 від 11.02.2021 року, № 6 від 20.05.202Іроку, № 6 від 

14.06.202Іроку, №39 від 23.06.2021 р , №40 від 23.06.2021р., № 41 від 23.06.2021 р. 

,№2 від 29.07.202 Іроку земельні ділянки комунальної форми власності 

сільськогосподарського призначення включено до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для підготовки Лотів для 

продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону земельні 

ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01), 

що розташовані на території Гніздичівської селищної ради (за межами населеного 

пунту) Жидачівського району, Львівської області, а саме земельні ділянки з 

кадастровими номерами: 4621555300:04:000:0568 площею 7,6545 га., 

4621588100:01:000:0388 у результаті поділу утворилася земельна ділянка з 

кадастровим номером 4621588100:01:000:1212 площею 9.9664 га., 

4621585600:01:000:0317 площею 16.2470 га.,

4621585600:01:000:1225 площею 16,0000 га.,



4621585600:01:000: 1224 площею 16,0000 га.,

4621585600:01:000: 1223 площею 16,0000 га.,

4621585600:01:000:1222 площею 16,0000 га.,

4621585600:01:000:1226 площею 18,9071га.,

4621588100:01:000:1225 площею 14,9606 га.,
«г

4621588100:01:000:1224 площею 12,0000 га.,

4621588100:01:000:0384 площею 0,7000 га.,

4621588100:01:000:1528 площею 1,5450га;

4621588100:01:000:1523 площею 2,0000 га;

4621588100:01:000:1526 площею 2,0000га;

4621588100:01:000:1525 площею 2,0000га;

4621588100:01:000:1527 площею 2,0000га.

4621555300:01:000:0318 площею 6,4145 га.,

4621555300:01:000:0306 площею 1,3426 га.,

4621555300:01:000:0316 площею 2,5598 га.,

4621555300:02:000:0654 площею 6,3942 га.,

4621585600:03:000:0259 площею 27,0500 га.

Всі інші вільні земельні ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, які не передані у власність зарезервовано учасникам АТО/ООС 

жителям, які проживають та зареєстровані на території Гніздичівської селищної ради 

відповідно до рішення Гніздичівської селищної ради № 7 від 11.02.2021 року.

Додатково рішенням Гніздичівської селищної ради № 4 від 28.10.2021 р. « Про 

резервування земельної ділянки для учасників АТО/ООС» зарезервовано земельну 

ділянку учасникам АТО/ООС для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею15,0726 га кадастровим номером 46215888100:01:000:0427.

Інші земельні ділянки, які можуть надаватись відповідно до ч.І ст.121 Земельного 

кодексу України, а саме: для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); для індивідуального дачного 

будівництва; для будівництва індивідуальних гаражів, які б відповідали вимогам 

ст..19, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» на території 

Гніздичівської селищної ради відсутні.

Селищний голова І.І.Матківський


