
Додаток до рішення міської ради                    

від 03.06.2021 №374-9/2021 "Про 

затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та надання їх 

у власність в межах населеного пункту                  

с. Стримба" 

 

ПЕРЕЛІК 
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо передачі земельних ділянок у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства в межах 

населеного пункту с. Стримба 
 

№ 

п/п 
П.І.П. Адреса заявника 

Місце розташування 

ділянки 

Площа 
ділянки, 

га 

Цільове призначення 
 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Гладиш                    

Андрій Васильович 
______________ 

с. Стримба,                       

пр. Соборний 
0,1018 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

2624086501:01:002:0369 

2 
Попович                 

Роман Васильович 
______________ 

с. Стримба,                

вул. Шевченка, 10  
0,1800 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

2624086501:01:001:0340 

3 

Юрчиляк                    

Дмитро 

Володимирович 

______________ 
с. Стримба,                     

ур. «Вишка» 
0,1000 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

2624086501:02:001:0139 

4 
Чая                                   

Ірина Петрівна 
______________ 

с. Стримба,                

вул. Соборна  
0,1346 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

2624086501:02:001:0146 

5 
Чая                                   

Ірина Петрівна 
______________ 

с. Стримба,                          

ур. «Стави» 
0,0952 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

2624086501:01:002:0368 

6 
Римарук                      

Надія Дмитрівна 
______________ 

с. Стримба,               

вул. 

Б.Хмельницького 

0,2407 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

2624086501:02:001:0144 

 

7 
Гладиш                       

Ольга Андріївна 
______________ 

с. Стримба,               

вул. 

Б.Хмельницького 

0,0963 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

2624086501:02:001:0149 

 

8 
Попович                  

Роман Васильович 
______________ 

с. Стримба,                    

ур. «Гниленька» 
0,1795 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:01:001:0338 

9 
Попович                  

Роман Васильович 
______________ 

с. Стримба,                         

ур. «Каменищі»  
0,1717 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:01:001:0341 

10 
Попович                  

Роман Васильович 
______________ 

с. Стримба,                         

ур. «Царина» 
0,1910 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:01:001:0354 

11 
Федоришин Іванна 

Богданівна 
______________ 

с. Стримба,                         

ур. «Вишка» 
0,2489 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:02:001:0115 

12 
Федоришин Іванна 

Богданівна 
______________ 

с. Стримба,                           

ур. «Стави» 
0,1820 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:01:002:0339 

13 
Серотюк Оксана 

Дмитрівна 
______________ 

с. Стримба,                          

ур. «Стави» 
0,1375 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:01:002:0334 

14 
Онуфрак Василь 

Ігорович 
______________ 

с. Стримба,              

вул. Сонячна, 2 
0,3186 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:02:001:0138 

15 
Гринішак Христина 

Богданівна 
______________ 

с. Стримба,                         

ур. «Вишка» 
0,2349 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:02:001:0103 



16 
Гринішак Христина 

Богданівна 
______________ 

с. Стримба,                          

ур. «Вишка» 
0,1019 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:02:001:0140 

17 
Рейпаші Богдана 

Богданівна 
______________ 

с. Стримба,                       

ур. "Вишка" 
0,0805 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:02:001:0131 

18 
Рейпаші Богдана 

Богданівна 
______________ 

с. Стримба,                       

ур. "Вишка" 
0,1000 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:02:001:0122 

19 
Рейпаші Богдана 

Богданівна 
______________ 

с. Стримба,                       

ур. "Буковинка" 
0,2037 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:02:002:0032 

20 
Рейпаші Богдана 

Богданівна 
______________ 

с. Стримба,                       

ур. "Вишка" 
0,2352 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:02:001:0132 

21 
Шородок                      

Ірина Ярославівна 
______________ 

с. Стримба,                   

ур. "Вишка" 
0,1000 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:02:001:0162 

22 
Шородок                      

Ірина Ярославівна 
______________ 

с. Стримба,                   

ур. "Буковинка" 
0,1835 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:02:001:0166 

23 
Петах                    

Людмила Василівна 
______________ 

с. Стримба,                   

ур. "Гниленька" 
0,1001 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:01:001:0350 

24 
Петах                    

Людмила Василівна 
______________ 

с. Стримба,                   

ур. "Гниленька" 
0,1000 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:01:001:0353 

25 
Угринюк                         

Оксана Олексіївна 
______________ 

с. Стримба,               

вул. Лісова 
0,1909 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624086501:01:002:0367 

26 
Тарновецька                  

Орина Олексіївна 
______________ 

с. Стримба,                   

ур. "Вишка" 
0,0965 

для ведення особистого 

селянського господарства 

2624086501:02:001:0173 

 

 

 

           Секретар міської ради                                                     Пекарський Т.М. 

 

 

  

  

  

  

  


