Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1159
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про внесення змін
до бюджету міської ради
У зв’язку із недостатнім забезпеченням бюджетних коштів на
фінансування окремих статей видатків, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку
та планування Пустомитівської міської ради від 27.09.2013р., керуючись
Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до загального фонду видаткової частини бюджету
м.Пустомити, перерозподіливши бюджетні призначення в межах
виділених асигнувань на 2013 рік:
- КФК 070101 “Дошкільні заклади освіти” зменшити бюджетні
призначення по КЕКВ 2230 “Продукти харчування” на суму
80,0тис.грн.
- КФК 100203 “Благоустрій міст, сіл, селищ” збільшити асигнування
по КЕКВ 2610 “Субвенції та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)” на суму 80,0тис.грн.
2. Бухгалтерії міської ради внести зміни до річного помісячного розпису
призначень бюджету загального кошторису доходів та видатків.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова п.В.Барковський).

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1160
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про внесення змін
до бюджету міської ради
Відповідно до показників виконання бюджету Пустомитівської міської
ради за 6 місяців 2013 року, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради від 27.09.2013р., керуючись п.7 ст.78 Бюджетного
кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Зменшити дохідну частину бюджету Пустомитівської міської ради на
2013 рік на суму 1,5 тис. грн. за рахунок зменшення податку на доходи з
фізичних осіб.
2. Зменшити
видаткову
частину
загального
фонду
бюджету
Пустомитівської міської ради на 2013 рік у зв’язку із невиконанням
дохідної частини більш, ніж на 15 відсотків за січень-червень 2013 року
на суму 1,5 тис. грн. за рахунок зменшення видатків по КФК 090412
“Інші видатки на соціальний захист населення” КЕКВ 2730 “Інші виплати
населенню”.
3. Бухгалтерії міської ради внести зміни до річного помісячного розпису
призначень бюджету загального кошторису доходів та видатків.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова п.В.Барковський).

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1161
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про спрямування вільних
залишків бюджетних коштів
Заслухавши головного бухгалтера Пустомитівської міської ради
п.Н.Тернавську про спрямування вільних залишків бюджетних коштів
загального та спеціального фондів, які утворилися станом на 01.01.2013р., на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
соціально-економічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради
від 27.09.2013р., керуючись ч.4 ст.14 Бюджетного кодексу України, ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів загального фонду, які
утворилися станом на 01.01.2013р., на суму 6,0 тис.грн. по КФК 070101
“Дошкільні заклади освіти” КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім
комунальних)”.
2. Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів загального фонду, які
утворилися станом на 01.01.2013р., на суму 1,0 тис.грн. по КФК 110204
“Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” КЕКВ
2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”.
3. Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів спеціального фонду, які
утворилися станом на 01.01.2013р. на суму 50,4 тис.грн. по коду 25010100
“Плата за послуги, що надаються бюджетній установі згідно чинного
законодавства” КФК 070101 “Дошкільні заклади освіти” КЕКВ 2230
“Продукти харчування” – 50,4 тис.грн.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова п.В.Барковський).
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1162
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання дозволу
на попередню оплату
На виконання п.1 Постанови Кабінету Міністрів України №1404 від
09.10.2006р. “Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти”, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради від 27.09.2013р., керуючись ст.26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Надати дозвіл на включення до договорів про закупівлю товарів, робіт і
послуг за бюджетні кошти попередньої оплати та проведення такої
оплати Пустомитівській міській раді у разі закупівлі:
- послуг пошти та зв’язку;
- періодичних видань;
- послуг з енергопостачання.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова п.В.Барковський).

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1163
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про відтермінування виплати
щорічної грошової винагороди
У зв’язку із недостатнім забезпеченням бюджетних коштів на виплату
педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного
посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання службових
обов’язків та забезпечення їх своєчасною виплатою заробітної плати, з метою
запобігання можливості виникнення заборгованості по оплаті праці, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради від
27.09.2013р., керуючись ст.57 Закону України “Про освіту”, ст.26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Відтермінувати до грудня 2013 року виплату педагогічним працівникам
дошкільних навчальних закладів м.Пустомити щорічної грошової
винагороди в розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю,
зразкове виконання службових обов’язків.
2. Звернутися повторно до Пустомитівської районної ради з клопотанням
про надання дошкільним навчальним закладам м.Пустомити додаткової
дотації для фінансування захищених статей.
3. Дане рішення довести до відома керівників дошкільних навчальних
закладів м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1164
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження
розпоряджень
міського голови
Заслухавши розпорядження міського голови №02-04/133 від 25.07.2013р.
“Про внесення змін до зведеного плану використання бюджетних коштів”,
№02-04/147 від 13.08.2013р. “Про надання відпустки міському голові”, №0204/150 від 15.08.2013р. “Про внесення змін до бюджету міської ради”, №0204/151 від 15.08.2013р. “Про внесення змін до бюджету в межах виділених
асигнувань”, №02-04/157 від 23.08.2013р. “Про внесення змін до бюджету в
межах виділених асигнувань”, №02-04/165 від 30.08.2013р. “Про надання
відпустки міському голові”, №02-04/166 від 30.08.2013р. “Про внесення змін до
бюджету міської ради”, №02-04/193 від 26.09.2013р. “Про внесення змін до
бюджету міської ради”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради від 27.09.2013р., керуючись ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити розпорядження міського голови:
- №02-04/133 від 25.07.2013р. “Про внесення змін до зведеного плану
використання бюджетних коштів”;
- №02-04/147 від 13.08.2013р. “Про надання відпустки міському
голові”;
- №02-04/150 від 15.08.2013р. “Про внесення змін до бюджету міської
ради”;
- №02-04/151 від 15.08.2013р. “Про внесення змін до бюджету в межах
виділених асигнувань”;
- №02-04/157 від 23.08.2013р. “Про внесення змін до бюджету в межах
виділених асигнувань”;
- №02-04/165 від 30.08.2013р. “Про надання відпустки міському
голові”;

- №02-04/166 від 30.08.2013р. “Про внесення змін до бюджету міської
ради”;
- №02-04/193 від 26.09.2013р. “Про внесення змін до бюджету міської
ради”.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1165
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про скасування
розпорядження
міського голови
Заслухавши розпорядження міського голови №02-04/135 від 29.07.2013р.
“Про депреміювання заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради”, взявши до уваги відсутність документів, які
засвідчують вчинення у липні 2013 року порушення законодавства Федорчуком
Олександром Іларіоновичем, заступником міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради від 27.09.2013р., керуючись ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні” та Положенням про преміювання
працівників апарату та підвідомчих установ Пустомитівської міської ради,
затвердженим рішенням сесії Пустомитівської міської ради №734 від
04.01.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Скасувати розпорядження міського голови №02-04/135 від 29.07.2013р.
“Про депреміювання заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради”.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1166
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження у новій редакції
Положення про податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки
Розглянувши листи ДПІ у Пустомитівському районі ГУ Міндоходів у
Львівській області №706 від 20.08.2013р. та №1213/10/17-010 від 03.09.2013р., у
зв’язку із прийняттям Закону України №403-VII від 04.07.2013р. “Про внесення
змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів
нерухомості”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради від 27.09.2013р., керуючись ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні” та Податковим кодексом України,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, у новій редакції (додається).
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення сесії Пустомитівської
міської ради від 21.06.2011 №186 “Про встановлення податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території
Пустомитівської міської ради”.
3. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2014 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова п.В.Барковський).

Міський голова

Ростислав Ярема

Додаток до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№1166 від 01.10.2013р.

Положення про податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки (у новій редакції)
І. Загальні положення
1.1. Податок встановлюється на підставі ст.10 Розділу І та ст. 265 Розділу XІI
Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010р. (зі змінами та доповненнями).
ІІ. Платники збору
2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є
власниками об'єктів житлової нерухомості.
2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у
спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох
осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох
осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена
за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох
осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй
частку.
ІІІ. Об’єкт оподаткування
3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.
3.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або
територіальних громад (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного
(обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного
платника податку;
ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним
особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або
малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта
на сім’ю, опікуна, піклувальника;
д) гуртожитки;
е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам,
дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими
відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але
не більше одного такого об’єкта на дитину.

ІV. База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості, в тому
числі його часток.
4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які
перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби
на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно
надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що
перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно
виходячи з житлової площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів,
що підтверджують право власності на такий об’єкт.
4.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта
оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і
житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі
таких об’єктів з урахуванням норм підпункту 265.4.1 пункту 265.4 статті 265 Податкового
кодексу України.
V. Пільги зі сплати податку
5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток,
що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;
в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі
одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового
будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період
(рік). Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що
використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг,
використовуються у підприємницькій діяльності).
VІ. Ставки податку
6.1. Ставки податку встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази
оподаткування.
6.2. Ставки податку для фізичних осіб становлять:
а) 1 відсоток – для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.
метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
б) 2,7 відсотка – для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів,
або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;
в) 1 відсоток – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у
власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв.
метрів;
г) 2,7 відсотка – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у
власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.
6.3. Ставки податку для юридичних осіб становлять:
а) 1 відсоток – для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та
житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
б) 2,7 відсотка – для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та
житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

VІІ. Податковий період
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
VІІІ. Порядок обчислення суми податку
8.1. Податок обчислюється в порядку, передбаченому пунктом 265.7 Податкового
кодексу України
IХ. Порядок обчислення сум податку в разі зміни
власника об'єкта оподаткування податком
9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до
іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за
період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на
зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому
виникло право власності.
9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення
новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Х. Порядок сплати податку
10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і
зараховується до бюджету міської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
ХІ. Строки сплати податку
11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомленнярішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що
наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1167
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження заходів
з питань запобігання і протидії корупції
у Пустомитівській міській раді
На підставі Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”,
протоколу засідання постійної комісії з питань комунального майна, житловокомунального господарства, благоустрою, екології та правопорядку від
25.09.2013р., керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити заходи з питань запобігання і протидії корупції у
Пустомитівській міській раді на 2013-2015 роки (згідно з додатком).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань комунального майна, житлово-комунального
господарства, благоустрою, екології та правопорядку (голова
п.В.Войтович).

Міський голова

Ростислав Ярема

Додаток до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№1167 від 01.10.2013р.
Заходи
з питань запобігання і протидії корупції у Пустомитівській міській раді
на 2013 – 2015 роки
№

1

2

3

4

Назва заходу

Відповідальні
за виконання

Проведення роз’яснювальної роботи серед
посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів міської ради з питань дотримання
Юрисконсульт
окремих положень Законів України “Про
міської ради
засади запобігання і протидії корупції”, “Про
державну службу”, “Про службу в органах
місцевого самоврядування”
Забезпечення якісного добору і розстановки
кадрів
на
засадах
неупередженого
конкурсного
відбору,
їх
об’єктивної
атестації, щорічної оцінки виконання
Міський
посадовими
особами
місцевого
голова
самоврядування
покладених
на
них
обов’язків, а також вжиття заходів щодо
запобігання,
виявлення
та
усунення
конфлікту інтересів
Попередження осіб, які претендують на
зайняття посад посадових осіб місцевого
Керуючий
самоврядування про спеціальні обмеження,
справами
визначені Законами України “Про засади
виконавчого
запобігання і протидії корупції”, “Про
комітету
державну службу” та “Про службу в органах
місцевого самоврядування”
Проведення спеціальної перевірки щодо осіб,
які претендують на зайняття посад посадових
осіб місцевого самоврядування, відповідно
до ст.11 Закону України “Про засади
запобігання та протидії корупції” та порядку
Керуючий
організації проведення спеціальної перевірки
справами
відомостей щодо осіб, які претендують на виконавчого
зайняття посад, пов’язаних із виконанням
комітету
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування,
затвердженого
Указом
Президента
України
від
25.01.2012р.
№33/2012 зі змінами та доповненнями

Термін
виконання

Постійно

Постійно

Постійно

Постійно

№

5

6

7

8

Назва заходу

Відповідальні
за виконання

Проведення
службових
розслідувань
(перевірок) з метою виявлення причин та
Міський
умов, що сприяли вчиненню корупційного
голова
правопорушення або невиконання вимог
антикорупційного законодавства
Розгляд обвинувального вироку суду або
постанови про накладення адміністративного
стягнення за корупційне правопорушення та
Міський
вжиття до такого працівника заходів згідно із
голова
Законом України “Про засади запобігання та
протидії корупції”
Підготовка та розміщення на офіційному вебсайті міської ради матеріалів щодо реалізації
заходів з питань запобігання та протидії
Секретар ради
корупції з метою додержання принципів
прозорості та відкритості у діяльності міської
ради
Участь у спільних нарадах, колегіях з питань
Міський
запобігання проявам корупції на базі органів
голова,
виконавчої влади та правоохоронних органів юрисконсульт
міської ради

Міський голова

Ростислав Ярема

Термін
виконання
За потреби

У разі
надходження

За потреби

За потреби

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1168
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про звернення щодо передачі будівель
військкомату у комунальну власність
територіальної громади м.Пустомити
У зв’язку з відсутністю у Пустомитівської міської ради та
Пустомитівського міського житлово-комунального підприємства власних
адміністративних приміщень, необхідних для здійснення своєї діяльності та
надання послуг територіальним громадам м.Пустомити та с.Наварія, взявши до
уваги те, що Пустомитівське міське житлово-комунальне підприємство на
даний час здійснює свою діяльність у адміністративному будинку №2 за
адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського, 36, враховуючи потребу у
збільшенні в садочках кількості місць для дітей дошкільного віку, керуючись
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Звернутися до Львівської обласної ради з проханням передати у
комунальну власність територіальної громади м.Пустомити будівлі
військкомату за адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського, 36 (звернення
додається).
2. Звернутися до народного депутата України Михальчишина Юрія
Адріяновича з проханням посприяти у вирішенні питання щодо передачі
у комунальну власність територіальної громади м.Пустомити будівель
військкомату за адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського, 36 (звернення
додається).

Міський голова

Ростислав Ярема

ПУСТОМИТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет
81100, м.Пустомити, вул Грушевського, 60 тел. 4-11-69, факс 4-12-89 e-mail: pustomyty_rada@ukr.net

__________________ № ___________

Голові
Львівської обласної ради
п.П.Колодію

Вельмишановний Петре Несторовичу!
Протягом тривалого часу апарат виконавчого комітету Пустомитівської
міської ради не має власного адміністративного приміщення, придатного для
здійснення функцій органу місцевого самоврядування. З 1 січня 2005 року
апарат виконавчого комітету міської ради здійснює свою діяльність у
приміщенні Дошкільного навчального закладу №1 м.Пустомити. Вже давно
назріла потреба у збільшенні в садочках кількості місць для дітей дошкільного
віку. У зв’язку із цим гострою необхідністю є зміна місцезнаходження апарату
виконавчого комітету міської ради.
Подібна проблема є у Пустомитівського міського житлово-комунального
підприємства. Напротязі кількох останніх років дане підприємство знаходиться
у адміністративному будинку №2 за адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського,
36, що перебуває у спільній власності територіальних громад Львівської
області.
З іншого боку, протягом останніх років постійно скорочується штат
працівників місцевого військкомату, який працює у адміністративному будинку
№1 за адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського, 36, що також перебуває у
спільній власності територіальних громад Львівської області.

Депутати Пустомитівської міської ради звертаються до Львівської
обласної ради з проханням передати у комунальну власність територіальної
громади м.Пустомити адміністративні будинки №1 та №2, а також інші будівлі
військкомату за адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського, 36.
Такі дії:
- дозволять збільшити кількість місць для дітей дошкільного віку у
Дошкільному навчальному закладі №1 м.Пустомити;
- створять належні умови для роботи апарату виконавчого комітету
Пустомитівської міської ради;
- нададуть

можливість

розвинути

базу

Пустомитівського

міського

житлово-комунального підприємства.
Потрібна лише добра воля депутатів Львівської обласної ради.
Сподіваємось на взаєморозуміння та співпрацю у вирішенні даного
життєвоважливого питання.
Прийнято на засіданні 27-ої сесії
Пустомитівської міської ради
6-ого демократичного скликання
1 жовтня 2013 року
З повагою

Міський голова

Ростислав Ярема

ПУСТОМИТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет
81100, м.Пустомити, вул Грушевського, 60 тел. 4-11-69, факс 4-12-89 e-mail: pustomyty_rada@ukr.net

__________________ № ___________

Народному депутату України
п.Ю.Михальчишину

Вельмишановний Юрію Адріяновичу!
Протягом тривалого часу апарат виконавчого комітету Пустомитівської
міської ради не має власного адміністративного приміщення, придатного для
здійснення функцій органу місцевого самоврядування. З 1 січня 2005 року
апарат виконавчого комітету міської ради здійснює свою діяльність у
приміщенні Дошкільного навчального закладу №1 м.Пустомити. Вже давно
назріла потреба у збільшенні в садочках кількості місць для дітей дошкільного
віку. У зв’язку із цим гострою необхідністю є зміна місцезнаходження апарату
виконавчого комітету міської ради.
Подібна проблема є у Пустомитівського міського житлово-комунального
підприємства. Напротязі кількох останніх років дане підприємство знаходиться
у адміністративному будинку №2 за адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського,
36, що перебуває у спільній власності територіальних громад Львівської
області.
З іншого боку, протягом останніх років постійно скорочується штат
працівників місцевого військкомату, який працює у адміністративному будинку
№1 за адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського, 36, що також перебуває у
спільній власності територіальних громад Львівської області.

Депутати Пустомитівської міської ради звертаються до Вас з проханням
посприяти у вирішенні питання щодо передачі в комунальну власність
територіальної громади м.Пустомити адміністративних будинків №1 та №2, а
також

інших

будівель

військкомату

за

адресою:

м.Пустомити,

вул.Грушевського, 36.
Такі дії:
- дозволять збільшити кількість місць для дітей дошкільного віку у
Дошкільному навчальному закладі №1 м.Пустомити;
- створять належні умови для роботи апарату виконавчого комітету
Пустомитівської міської ради;
- нададуть

можливість

розвинути

базу

Пустомитівського

міського

житлово-комунального підприємства.
Сподіваємось на взаєморозуміння та співпрацю у вирішенні даного
життєвоважливого питання.
Прийнято на засіданні 27-ої сесії
Пустомитівської міської ради
6-ого демократичного скликання
1 жовтня 2013 року
З повагою

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1169
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про звернення до Львівської міської ради
щодо передачі свердловин у комунальну власність
Пустомитівської міської ради
У зв’язку з проблемою забезпечення водопостачанням мешканців
мікрорайону “Парцеляція” м.Пустомити, керуючись ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Звернутися до Львівської міської ради щодо передачі у комунальну
власність Пустомитівської міської ради свердловин №1 та №2 водозабору
“Глинна-Наварія”, з яких подається питна вода в район “Парцеляція” у
м.Пустомити (звернення додається).

Міський голова

Ростислав Ярема

ПУСТОМИТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет
81100, м.Пустомити, вул Грушевського, 60 тел. 4-11-69, факс 4-12-89 e-mail: pustomyty_rada@ukr.net

__________________ № ___________

Львівському міському голові
п.А.Садовому

Вельмишановний Андрію Івановичу!
Змушені звернутися до Вас для вирішення проблеми, яка зачіпає інтереси
частин громад м.Львова та м.Пустомити. На території м.Пустомити розміщений
водозабір “Глинна-Наварія”, з якого подається питна вода до м.Львова та
мікрорайону “Парцеляція” м.Пустомити з 1965 року. Мешканці цього
мікрорайону живуть в зоні депресійної лійки водозабору, в результаті
багаторічної експлуатації якого в тамтешніх криницях зникла питна вода.
Окрім централізованого водопостачання забезпечити мешканців мікрорайону
питною водою немає можливості.
Зміни у законодавстві України призвели до того, що ЛКП
“Львівводоканал” перестало надавати послуги з водопостачання мешканцям
мікрорайону “Парцеляція” м.Пустомити як жителям зони депресійної лійки,
тому люди стали заручниками джерела питної води, на якому розміщені їх
оселі. Неодноразові наради та консультації, проведені з метою вирішення цієї
проблеми, не принесли результату по сьогоднішній день, наші люди
залишаються без централізованого водопостачання.
Вихід з цієї ситуації вбачаємо в передачі з комунальної власності
територіальної громади м.Львова у комунальну власність територіальної
громади м.Пустомити двох свердловин водозабору “Глинна-Наварія”, які
забезпечували водопостачання мікрорайону “Парцеляція” м.Пустомити з 1965
року. Проти такого вирішення даного питання не заперечує керівництво ЛКП
“Львівводоканал”. Потрібна лише добра воля територіальної громади м.Львова
в особі Львівської міської ради.
Сподіваємось на взаєморозуміння та співпрацю у вирішенні даного
життєвоважливого питання.
Прийнято на засіданні 27-ої сесії
Пустомитівської міської ради
6-ого демократичного скликання
1 жовтня 2013 року
З повагою
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1170
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про розгляд заяви
Каспшишака Михайла Григоровича
Розглянувши заяву Каспшишака Михайла Григоровича, мешканця
с.Наварія, вул.Стефаника, 34, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,54га для ведення особистого селянського господарства у с.Наварія,
взявши до уваги те, що вказана земельна ділянка знаходиться в масиві городів,
на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради
від 03.07.2012р., керуючись ст. ст. 12, 36 Земельного кодексу України, п.34 ч.1
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Не передавати Каспшишаку Михайлу Григоровичу земельну ділянку
площею 0,54га у власність для ведення особистого селянського
господарства у с.Наварія.
2. Рекомендувати Каспшишаку Михайлу Григоровичу звернутися з
клопотанням про виготовлення правовстановлюючих документів на
земельну ділянку площею 0,50га, яка розташована в масиві городів “на
південний захід від саду” в с.Наварія, для передачі її в довгострокову
оренду терміном на 49 років для ведення городництва.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1171
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання згоди на передачу
земельної ділянки з державної
власності у комунальну власність
Пустомитівської міської ради
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування Пустомитівській міській раді для будівництва та
обслуговування кладовища на території Пустомитівської міської ради за
межами населеного пункту, виготовлений фізичною особою – підприємцем
Білінською Світланою Василівною, на підставі розпорядження голови
Пустомитівської районної державної адміністрації №380 від 03.09.2013р. “Про
передачу земельної ділянки державної власності у комунальну” та протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р.,
керуючись ст. ст. 12, 40, 117 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.32 Порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати згоду на передачу з державної власності у комунальну власність
Пустомитівської міської ради земельної ділянки (кадастровий номер
земельної ділянки – 4623610100:05:000:0048) площею 1,7363га для
будівництва та обслуговування кладовища на території Пустомитівської
міської ради за межами населеного пункту.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1172
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про передачу з комунальної власності
у державну земельної ділянки у с.Наварія
Розглянувши звернення ДП “Львівський інститут землеустрою” про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земель Управлінню
капітального будівництва Львівської ОДА для будівництва дитячого будинку
сімейного типу в с.Наварія, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, виготовлений ДП “Львівський інститут
землеустрою”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 117 Земельного кодексу
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, п.32 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від
22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0394)
площею 0,1012га Управлінню капітального будівництва Львівської
обласної державної адміністрації для будівництва дитячого будинку
сімейного типу в с.Наварія.
2. Передати з комунальної власності Пустомитівської міської ради у
державну власність земельну ділянку (кадастровий номер земельної
ділянки – 4623610100:02:002:0394) площею 0,1012га для будівництва
дитячого будинку сімейного типу в с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1173
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про зміну цільового
призначення земельної ділянки
Добрянського Степана Богдановича
Розглянувши заяву Добрянського Степана Богдановича, мешканця
м.Пустомити, вул.Нова, 25, про затвердження проекту землеустрою щодо зміни
цільового призначення земельної ділянки площею 0,0693га з цільового
призначення “для ведення особистого селянського господарства” на цільове
призначення “для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд” на вул.Новій у м.Пустомити, взявши до уваги
проект землеустрою, виготовлений ПП “Центр ринкових досліджень”, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 20, 33, 40 Земельного кодексу України, п.34
ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону
України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення
земельної ділянки Добрянського Степана Богдановича для будівництва та
обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Новій у м.Пустомити.
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки Добрянського Степана
Богдановича площею 0,0693га із “для ведення особистого селянського
господарства” на цільове призначення “для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд” на
вул.Новій у м.Пустомити (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:01:004:0191).
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1174
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про зміну цільового
призначення земельної ділянки
Коваля Андрія Михайловича та
Коваля Романа Михайловича
Розглянувши заяву Коваля Андрія Михайловича, мешканця м.Львова,
вул.Кульпарківська, 178/90, та Коваля Романа Михайловича, мешканця
с.Наварія, вул.Лісова, 1а, про затвердження проекту землеустрою щодо зміни
цільового призначення земельної ділянки площею 0,1861га з цільового
призначення “для ведення особистого селянського господарства” на цільове
призначення “для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд” на вул.Львівській у с.Наварія, взявши до
уваги проект землеустрою, виготовлений фізичною особою – підприємцем
Вітюком Мирославом Ярославовичем, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12,
20, 33, 40 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення
земельної ділянки Коваля Андрія Михайловича та Коваля Романа
Михайловича для будівництва та обслуговування житлого будинку,
господарських будівель і споруд на вул.Львівській у с.Наварія.
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки Коваля Андрія
Михайловича та Коваля Романа Михайловича площею 0,1861га із “для
ведення особистого селянського господарства” на цільове призначення
“для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд” на вул.Львівській у с.Наварія (кадастровий номер
земельної ділянки – 4623610100:02:001:0220).

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1175
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про припинення права
користування земельними ділянками
Розглянувши заяви користувачів земельних ділянок у кварталах забудови
“Східний” і “Плесня” у м.Пустомити та “Верховина” у с.Наварія про
припинення права користування земельними ділянками для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 141 Земельного кодексу України, п.34 ч.1
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Припинити право користування земельними ділянками для будівництва
та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і
споруд:

1
2
3
4
5
6

Прізвище, ім’я, по-батькові
користувача

Квартал
забудови

№
ділянки

Телішевська Любов Романівна
Шаргут Михайло Броніславович
Шведа Ірина Петрівна
Федорович Стефан Іванович
Ковальчук Надія Тадеївна
Стасюк Петро Вікторович

“Східний”
“Східний”
“Східний”
“Плесня”
“Верховина”
“Верховина”

12
34
37
36
6
21

Міський голова

Ростислав Ярема

Площа
ділянки
(га)
0,0990
0,0990
0,0990
0,1000
0,1012
0,1012

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1176
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Телішевській Любові Романівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Телішевської Любові Романівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Спортивна, 10/7, про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки №12
площею 0,0990га для будівництва житлового будинку у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Телішевській Любові Романівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки №12
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1177
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Шаргуту Михайлу Броніславовичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Шаргута Михайла Броніславовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Дрогобицька, 2, про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки №34
площею 0,0990га для будівництва житлового будинку у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Шаргуту Михайлу Броніславовичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки №34
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1178
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Шведі Василю Михайловичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Шведи Василя Михайловича, мешканця м.Пустомити,
вул.Гончара, 5/4, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі у власність земельної ділянки №37 площею 0,0990га для
будівництва житлового будинку у кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити,
від якої відмовилася його мати – Шведа Ірина Петрівна, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р.,
керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Надати Шведі Василю Михайловичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки №37
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1179
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Федорович Олександрі Юріївні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Федорович Олександри Юріївни, мешканки м.Львова,
вул.Героїв УПА, 13/14, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки №36 площею
0,1000га для будівництва житлового будинку у кварталі забудови “Плесня” у
м.Пустомити, від якої відмовився її чоловік – Федорович Стефан Іванович, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Федорович Олександрі Юріївні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки №36
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Плесня” у
м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1180
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Ковальчук Лілії Ігорівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Ковальчук Лілії Ігорівни, мешканки м.Львова,
вул.Медової печери, 17/46, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки №6 площею 0,1012га
для будівництва житлового будинку у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія, від якої відмовилася її свекруха – Ковальчук Надія Тадеївна, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Ковальчук Лілії Ігорівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки №6 площею
0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1181
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Стасюку Петру Вікторовичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Стасюка Петра Вікторовича, мешканця с.Наварія,
вул.Львівська, 93, про передачу у власність земельної ділянки №21 площею
0,1012га для будівництва житлового будинку у кварталі забудови “Верховина”
у с.Наварія, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Стасюку Петру Вікторовичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки №21
площею 0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1182
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Когуту Оресту Михайловичу
Розглянувши заяву Когута Ореста Михайловича, мешканця м.Пустомити,
вул.Шевченка, 206, про передачу у власність земельної ділянки №1 площею
0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у
власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою –
підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р.,
керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Когуту
Оресту Михайловичу земельної ділянки №1 площею 0,0990га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити.
2. Передати Когуту Оресту Михайловичу у власність земельну ділянку №1
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0266)
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити.
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1183
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Любезній Світлані Ярославівні
Розглянувши заяву Любезної Світлани Ярославівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Спортивна, 8/19, про передачу у власність земельної ділянки
№14 площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною
особою – підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень”, п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від
22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Любезній
Світлані Ярославівні земельної ділянки №14 площею 0,0990га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити.
2. Передати Любезній Світлані Ярославівні у власність земельну ділянку
№14 (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0263)
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити.
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1184
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Лисяку Андрію Степановичу
Розглянувши заяву Лисяка Андрія Степановича, мешканця м.Пустомити,
вул.Чайковського, 23, про передачу у власність земельної ділянки №19 площею
0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у
власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою –
підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р.,
керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Лисяку
Андрію Степановичу земельної ділянки №19 площею 0,0990га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити.
2. Передати Лисяку Андрію Степановичу у власність земельну ділянку №19
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0264)
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити.
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1185
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Полєвій Лесі Антонівні
Розглянувши заяву Полєвої Лесі Антонівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Д.Дяченко, 8/7, про передачу у власність земельної ділянки №21 площею
0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у
власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою –
підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р.,
керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Полєвій
Лесі Антонівні земельної ділянки №21 площею 0,0990га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
яка розташована у кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити.
2. Передати Полєвій Лесі Антонівні у власність земельну ділянку №21
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0265)
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити.
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1186
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Березовому Андрію Михайловичу
Розглянувши заяву Березового Андрія Михайловича, мешканця
м.Пустомити, вул.Фабрична, 6, про передачу у власність земельної ділянки
№29 площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною
особою – підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень”, п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від
22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Березовому
Андрію Михайловичу земельної ділянки №29 площею 0,0990га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити.
2. Передати Березовому Андрію Михайловичу у власність земельну ділянку
№29 (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0216)
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити.
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1187
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Барабах Наталії Іванівні
Розглянувши заяву Барабах Наталії Іванівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Козацька, 7/13, про передачу у власність земельної ділянки №30 площею
0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у
власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою –
підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р.,
керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Барабах
Наталії Іванівні земельної ділянки №30 площею 0,0990га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
яка розташована у кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити.
2. Передати Барабах Наталії Іванівні у власність земельну ділянку №30
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0262)
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1188
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Данилів Софії Леонівні
Розглянувши заяву Данилів Софії Леонівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Мазепи, 1а/7, про передачу у власність земельної ділянки №31 площею
0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у
власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою –
підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р.,
керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Данилів
Софії Леонівні земельної ділянки №31 площею 0,0990га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
яка розташована у кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити.
2. Передати Данилів Софії Леонівні у власність земельну ділянку №31
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0260)
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити.
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1189
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Вовк Зореславі Олександрівні
Розглянувши заяву Вовк Зореслави Олександрівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Нова, 8, про передачу у власність земельної ділянки №61
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною
особою – підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень”, п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від
22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Вовк
Зореславі Олександрівні земельної ділянки №61 площею 0,0990га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити.
2. Передати Вовк Зореславі Олександрівні у власність земельну ділянку
№61 (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0261)
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити.
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1190
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Підлужній Олені Петрівні
Розглянувши заяву Підлужної Олени Петрівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Грушевського, 70/3, про передачу у власність земельної ділянки №66
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною
особою – підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень”, п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від
22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Підлужній
Олені Петрівні земельної ділянки №66 площею 0,0990га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
яка розташована у кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити.
2. Передати Підлужній Олені Петрівні у власність земельну ділянку №66
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0177)
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1191
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Цимбалі Вячеславу Богдановичу
Розглянувши заяву Цимбали Вячеслава Богдановича, мешканця
м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 14, про передачу у власність земельної ділянки
№3 площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Плесня” у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною
особою – підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень”, п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від
22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Цимбалі
Вячеславу Богдановичу земельної ділянки №3 площею 0,1000га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Плесня” у
м.Пустомити.
2. Передати Цимбалі Вячеславу Богдановичу у власність земельну ділянку
№3 (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:006:0338)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Плесня” у м.Пустомити.
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1192
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Богоносу Данилу-Любомиру Валерійовичу
Розглянувши заяву Богоноса Данила-Любомира Валерійовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Побутова, 9, про передачу у власність земельної ділянки №4
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Плесня” у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною
особою – підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень”, п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від
22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Богоносу
Данилу-Любомиру Валерійовичу земельної ділянки №4 площею 0,1000га
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Плесня” у
м.Пустомити.
2. Передати Богоносу Данилу-Любомиру Валерійовичу у власність
земельну ділянку №4 (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:01:006:0334) площею 0,1000га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована у кварталі забудови “Плесня” у м.Пустомити.
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1193
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Воргачу Володимиру Тимофійовичу
Розглянувши заяву Воргача Володимира Тимофійовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Глинська, 129а, про передачу у власність земельної ділянки
№19 площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Плесня” у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною
особою – підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень”, п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від
22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Воргачу
Володимиру Тимофійовичу земельної ділянки №19 площею 0,1000га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Плесня” у
м.Пустомити.
2. Передати Воргачу Володимиру Тимофійовичу у власність земельну
ділянку
№19
(кадастровий
номер
земельної
ділянки
–
4623610100:01:010:0170) площею 0,1000га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована у кварталі забудови “Плесня” у м.Пустомити.
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1194
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Сіренку Володимиру Павловичу
Розглянувши заяву Сіренка Володимира Павловича, мешканця
м.Пустомити, вул.Мазепи, 8/8, про передачу у власність земельної ділянки №24
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Плесня” у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною
особою – підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень”, п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від
22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Сіренку
Володимиру Павловичу земельної ділянки №24 площею 0,1000га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Плесня” у
м.Пустомити.
2. Передати Сіренку Володимиру Павловичу у власність земельну ділянку
№24 (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:006:0333)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Плесня” у м.Пустомити.
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1195
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Пакош Людмилі Михайлівні
Розглянувши заяву Пакош Людмили Михайлівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Фабрична, 1/35, про передачу у власність земельної ділянки
№31 площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Плесня” у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною
особою – підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень”, п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від
22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Пакош
Людмилі Михайлівні земельної ділянки №31 площею 0,1000га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Плесня” у
м.Пустомити.
2. Передати Пакош Людмилі Михайлівні у власність земельну ділянку №31
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0180)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Плесня” у м.Пустомити.
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1196
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Барні Олені Василівні
Розглянувши заяву Барни Олени Василівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Шевченка, 214а, про передачу у власність земельної ділянки №33 площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Плесня” у
м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у
власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою –
підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р.,
керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Барні Олені
Василівні земельної ділянки №33 площею 0,1000га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована у кварталі забудови “Плесня” у м.Пустомити.
2. Передати Барні Олені Василівні у власність земельну ділянку №33
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0191)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Плесня” у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1197
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Гнидко Олександрі Климівні
Розглянувши заяву Гнидко Олександри Климівни, мешканки с.Наварія,
вул.Шкільна, 4/10, про передачу у власність земельної ділянки №3 площею
0,1113га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у власність
вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою – підприємцем
Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, п.551 Порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Гнидко
Олександрі Климівні земельної ділянки №3 площею 0,1113га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія.
2. Передати Гнидко Олександрі Климівні у власність земельну ділянку №3
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0252)
площею 0,1113га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1198
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Крисі Лесі Володимирівні
Розглянувши заяву Криси Лесі Володимирівни, мешканки с.Наварія,
вул.Зелена, 18/10, про передачу у власність земельної ділянки №4 площею
0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у власність
вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою – підприємцем
Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, п.551 Порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Крисі Лесі
Володимирівні земельної ділянки №4 площею 0,1012га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у с.Наварія.
2. Передати Крисі Лесі Володимирівні у власність земельну ділянку №4
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0253)
площею 0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1199
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Семчишин Юлії Ігорівні
Розглянувши заяву Семчишин Юлії Ігорівни, мешканки с.Наварія,
вул.Яремчука, 26, про передачу у власність земельної ділянки №7 площею
0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у власність
вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою – підприємцем
Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, п.551 Порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Семчишин
Юлії Ігорівні земельної ділянки №7 площею 0,1012га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована у кварталі забудови “Верховина” у с.Наварія.
2. Передати Семчишин Юлії Ігорівні у власність земельну ділянку №7
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0254)
площею 0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1200
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Шпаковському Григорію Юрійовичу
Розглянувши заяву Шпаковського Григорія Юрійовича, мешканця
с.Наварія, вул.Шкільна, 33, про передачу у власність земельної ділянки №26
площею 0,1142га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення
у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою –
підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р.,
керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність
Шпаковському Григорію Юрійовичу земельної ділянки №26 площею
0,1142га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія.
2. Передати Шпаковському Григорію Юрійовичу у власність земельну
ділянку
№26
(кадастровий
номер
земельної
ділянки
–
4623610100:02:002:0272) площею 0,1142га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована у кварталі забудови “Верховина” у с.Наварія.
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1201
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Прусу Андрію Богдановичу
Розглянувши заяву Пруса Андрія Богдановича, мешканця с.Наварія,
вул.Львівська, 79, про передачу у власність земельної ділянки №28 площею
0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у власність
вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою – підприємцем
Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, п.551 Порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Прусу
Андрію Богдановичу земельної ділянки №28 площею 0,1012га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія.
2. Передати Прусу Андрію Богдановичу у власність земельну ділянку №28
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0274)
площею 0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1202
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Демко Надії Василівні
Розглянувши заяву Демко Надії Василівни, мешканки с.Наварія,
вул.Садівнича, 28, про передачу у власність земельної ділянки №34 площею
0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у власність
вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою – підприємцем
Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, п.551 Порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Демко Надії
Василівні земельної ділянки №34 площею 0,1012га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована у кварталі забудови “Верховина” у с.Наварія.
2. Передати Демко Надії Василівні у власність земельну ділянку №34
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0280)
площею 0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1203
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Ладанівському Віталію Ігоровичу
Розглянувши заяву Ладанівського Віталія Ігоровича, мешканця
м.Пустомити, вул.Гончара, 4/3, про передачу у власність земельної ділянки
№53 площею 0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення
у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою –
підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р.,
керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність
Ладанівському Віталію Ігоровичу земельної ділянки №53 площею
0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія.
2. Передати Ладанівському Віталію Ігоровичу у власність земельну ділянку
№53 (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0298)
площею 0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія.
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1204
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Поповській Ользі Василівні
Розглянувши заяву Поповської Ольги Василівни, мешканки с.Наварія,
вул.Шкільна, 1/15, про передачу у власність земельної ділянки №60 площею
0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у власність
вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою – підприємцем
Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, п.551 Порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Поповській
Ользі Василівні земельної ділянки №60 площею 0,1012га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у с.Наварія.
2. Передати Поповській Ользі Василівні у власність земельну ділянку №60
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0305)
площею 0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1205
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Вужинському Віктору Романовичу
Розглянувши заяву Вужинського Віктора Романовича, мешканця
с.Наварія, вул.Садівнича, 9, про передачу у власність земельної ділянки №66
площею 0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення
у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою –
підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р.,
керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
п.551 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність
Вужинському Віктору Романовичу земельної ділянки №66 площею
0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія.
2. Передати Вужинському Віктору Романовичу у власність земельну
ділянку
№66
(кадастровий
номер
земельної
ділянки
–
4623610100:02:002:0310) площею 0,1012га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована у кварталі забудови “Верховина” у с.Наварія.
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1206
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Терлецькій Надії Іванівні
Розглянувши заяву Терлецької Надії Іванівни, мешканки с.Наварія,
вул.Яремчука, 21, про передачу у власність земельної ділянки №71 площею
0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у власність
вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою – підприємцем
Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, п.551 Порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Терлецькій
Надії Іванівні земельної ділянки №71 площею 0,1012га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у с.Наварія.
2. Передати Терлецькій Надії Іванівні у власність земельну ділянку №71
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0315)
площею 0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1207
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Накапало Соломії Миколаївні
Розглянувши заяву Накапало Соломії Миколаївни, мешканки с.Наварія,
вул.Львівська, 127, про передачу у власність земельної ділянки №75 площею
0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у власність
вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою – підприємцем
Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, п.551 Порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Накапало
Соломії Миколаївні земельної ділянки №75 площею 0,1012га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія.
2. Передати Накапало Соломії Миколаївні у власність земельну ділянку
№75 (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0319)
площею 0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1208
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Лещишину Назару Івановичу
Розглянувши заяву Лещишина Назара Івановича, мешканця с.Наварія,
вул.Садівнича, 55, про передачу у власність земельної ділянки №77 площею
0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у власність
вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою – підприємцем
Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, п.551 Порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Лещишину
Назару Івановичу земельної ділянки №77 площею 0,1012га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія.
2. Передати Лещишину Назару Івановичу у власність земельну ділянку №77
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0326)
площею 0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1209
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Якимович Тетяні Василівні
Розглянувши заяву Якимович Тетяни Василівни, мешканки с.Наварія,
вул.Зелена, 53, про передачу у власність земельної ділянки №84 площею
0,0868га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у власність
вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою – підприємцем
Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, п.551 Порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Якимович
Тетяні Василівні земельної ділянки №84 площею 0,0868га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія.
2. Передати Якимович Тетяні Василівні у власність земельну ділянку №84
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0355)
площею 0,0868га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1210
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження акту
встановлення меж земельної ділянки
Головачевського Михайла Франковича
Розглянувши заяву Головачевського Михайла Франковича, мешканця
м.Пустомити, вул.Шевченка, 312, про затвердження акту встановлення меж
земельної ділянки площею 0,1000га для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських будівель і споруд за адресою:
м.Пустомити, вул.Шевченка, 426, взявши до уваги те, що межа між
присадибними ділянками Головачевського Михайла Франковича та
Головачевського Євгена Франковича проходить у відповідності до Державного
акту на право власності на землю, виданого на ім’я Головачевського Євгена
Франковича, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст.ст. 12, 40, 121, 158, 159 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити акт встановлення меж земельної ділянки площею 0,1000га для
будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських
будівель і споруд Головачевського Михайла Франковича за адресою:
м.Пустомити, вул.Шевченка, 426 між його присадибною ділянкою та
присадибною ділянкою Головачевського Євгена Франковича.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1211
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про внесення змін до рішення
сесії Пустомитівської міської ради
№933 від 21.05.2013р. “Про зміну
цільового призначення земельної
ділянки Винар Оксани Романівни”
Розглянувши заяву Винар Оксани Романівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Лугова, 124, про необхідність внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради №933 від 21.05.2013р. “Про зміну цільового
призначення земельної ділянки Винар Оксани Романівни” та вказання
кадастрового номеру земельної ділянки, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст. ст.
12, 20, 33, 40 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення сесії Пустомитівської міської ради №933 від
21.05.2013р. “Про зміну цільового призначення земельної ділянки Винар
Оксани Романівни”, виклавши рішення у наступній редакції:
1. “Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення
земельної ділянки Винар Оксани Романівни для будівництва та
обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Глинській у м.Пустомити.
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки Винар Оксани
Романівни площею 0,1237га із “для ведення особистого селянського
господарства” на цільове призначення “для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд”
на вул.Глинській у м.Пустомити (кадастровий номер земельної
ділянки – 4623610100:01:006:0229).”

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1212
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про припинення права користування
земельними ділянками під городництво
Розглянувши заяви Кушнір Ганни Митрофанівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Козацька, 2а/4, Остапяка Володимира Йосиповича, мешканця
м.Пустомити, вул.Ломоносова, 6, Пешка Леоніда Дмитровича, мешканця
м.Пустомити, вул.Спортивна, 4/10, та Сагана Ярослава Степановича, мешканця
м.Пустомити, вул.Крип’якевича, 1а/1, про припинення права користування
земельними ділянками, які були виділені їм під городництво, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 36, 141 Земельного кодексу України, п.34 ч.1
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Припинити право користування земельними ділянками під городництво
наступних громадян:
- Кушнір Ганни Митрофанівни – 0,03га;
- Остапяка Володимира Йосиповича – 0,045га;
- Пешка Леоніда Дмитровича – 0,04га і 0,08га;
- Сагана Ярослава Степановича – 0,10га.
2. Передати вказані земельні ділянки до складу земель запасу
Пустомитівської міської ради.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1213
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання Мудрак Данії Романівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Мудрак Данії Романівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Спортивна, 8а/7, про надання дозволу на виготовлення документації для
приватизації земельної ділянки, на якій знаходиться гараж площею 23,1м 2 за
адресою: м.Пустомити, вул.Спортивна, 8а, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст. ст.
12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Мудрак Данії Романівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0030га для гаражного будівництва на вул.Спортивній у
м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1214
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Гринів Надії Євгенівні та Дідич Вірі Євгенівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Гринів Надії Євгенівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Гайдамацька, 11а, та Дідич Вірі Євгенівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Грінченка, 1, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі у спільну сумісну власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку на
вул.Гайдамацькій у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Гринів Надії Євгенівні та Дідич Вірі Євгенівні дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у спільну сумісну
власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000га для
будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських
будівель і споруд на вул.Гайдамацькій у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1215
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Гуку Миколі Сидоровичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Гука Миколи Сидоровича, мешканця с.Наварія,
вул.Львівська, 108, про необхідність внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради №1153 від 22.12.2009р. “Про надання Гуку
Миколі Сидоровичу дозволу на виготовлення технічної документації з передачі
у власність земельної ділянки” та надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки площею 0,1300га для
будівництва та обслуговування житлового будинку на вул.Львівській у
с.Наварія, взявши до уваги внесення змін до Земельного кодексу України та
Закону України “Про землеустрій”, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Вважати таким, що втратило чинність, рішення сесії Пустомитівської
міської ради №1153 від 22.12.2009р. “Про надання Гуку Миколі
Сидоровичу дозволу на виготовлення технічної документації з передачі у
власність земельної ділянки”.
2. Надати Гуку Миколі Сидоровичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
0,1300га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Львівській у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1216
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Доскич Марії Іванівні
дозволів на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок
Розглянувши заяви Доскич Марії Іванівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Шевченка, 88, про надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою
щодо передачі у власність земельних ділянок площами 0,1000га для
будівництва та обслуговування житлового будинку та 0,0431га для ведення
особистого селянського господарства на вул.Шевченка у м.Пустомити, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 33, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Доскич Марії Іванівні дозволи на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок на
вул.Шевченка у м.Пустомити:
- площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового
будинку та господарських будівель і споруд;
- площею 0,0431га для ведення особистого селянського
господарства.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1217
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Маєвському Івану Івановичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Маєвського Івана Івановича, мешканця м.Пустомити,
вул.Лісневицька, 19, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки площею 0,0500га для
будівництва та обслуговування житлового будинку на вул.Лісневицькій у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Маєвському Івану Івановичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
0,0500га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Лісневицькій у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1218
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Клюк Марії Антонівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Клюк Марії Антонівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Ставкова, 5, про необхідність внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради №580 від 18.09.2012р. “Про надання Клюк Марії
Антонівні дозволу на виготовлення технічної документації з передачі у
власність земельної ділянки” та надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки площею 0,1000га для
будівництва та обслуговування житлового будинку на вул.Ставковій у
м.Пустомити, взявши до уваги внесення змін до Земельного кодексу України та
Закону України “Про землеустрій”, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Вважати таким, що втратило чинність, рішення сесії Пустомитівської
міської ради №580 від 18.09.2012р. “Про надання Клюк Марії Антонівні
дозволу на виготовлення технічної документації з передачі у власність
земельної ділянки”.
2. Надати Клюк Марії Антонівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Ставковій у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1219
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Козміній Наталії Сергіївні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Козміної Наталії Сергіївни, мешканки м.Львова,
вул.Ожешко, 5/5, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0750га для
будівництва та обслуговування житлового будинку на вул.Куліша у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Козміній Наталії Сергіївні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0750га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд на вул.Куліша у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1220
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Кузі Любомиру Романовичу та
Кузі Володимиру Романовичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Куги Любомира Романовича та Куги Володимира
Романовича, мешканців с.Наварія, вул.Яремчука, 28, про надання дозволу на
виготовлення технічної документації щодо передачі у власність земельної
ділянки площею 0,1200га для будівництва та обслуговування житлового
будинку на вул.Яремчука у с.Наварія, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Кузі Любомиру Романовичу та Кузі Володимиру Романовичу
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у спільну
сумісну власність земельної ділянки площею 0,1200га для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд
на вул.Яремчука у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1221
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Кульчицькій Любові Володимирівні
дозволів на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок
Розглянувши заяви Кульчицької Любові Володимирівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Котляревського, 10, про надання дозволів на виготовлення
проектів землеустрою щодо передачі у власність земельних ділянок площами
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку та 0,0440га для
ведення особистого селянського господарства на вул.Котляревського у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 33, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Кульчицькій Любові Володимирівні дозволи на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок на
вул.Котляревського у м.Пустомити:
- площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового
будинку та господарських будівель і споруд;
- площею 0,0440га для ведення особистого селянського
господарства.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1222
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Кучмі Богданні Богданівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Кучми Богданни Богданівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Шевченка, 256, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі у власність земельної ділянки площею 0,1000га для будівництва
та обслуговування житлового будинку на вул.Шевченка у м.Пустомити, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Кучмі Богданні Богданівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд на вул.Шевченка у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1223
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Пакошу Володимиру Романовичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Пакоша Володимира Романовича, мешканця
с.Наварія, вул.Зелена, 49, про надання дозволу на виготовлення проекту
відведення щодо передачі у власність земельної ділянки площею 0,0883га для
будівництва та обслуговування житлового будинку на вул.Львівській у
с.Наварія, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Пакошу Володимиру Романовичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0883га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд на вул.Львівській у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1224
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Поцюпану Володимиру Михайловичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Поцюпана Володимира Михайловича, мешканця
м.Пустомити, вул.Конституції, 23, про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку на
вул.Конституції у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Поцюпану Володимиру Михайловичу дозвіл на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
орієнтовною площею 0,1000га для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських будівель і споруд на
вул.Конституції у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1225
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про надання
Пукасу Івану Васильовичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Пукаса Івана Васильовича, мешканця м.Пустомити,
вул.Забудівська, 2, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі у власність земельної ділянки №1 площею 0,1000га для
будівництва та обслуговування житлового будинку в кварталі забудови
“Юність-3” у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.09.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Пукасу Івану Васильовичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки №1
орієнтовною площею 0,1000га для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських будівель і споруд в кварталі
забудови “Юність-3” у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1226
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про присвоєння назв
вулицям у м.Пустомити
На підставі рішень виконавчого комітету Пустомитівської міської ради
№02-03/72 від 22.08.2013р. “Про присвоєння назви вулиці” та №02-03/82 від
26.09.2013р. “Про присвоєння назви вулицям”, керуючись ст.26 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Присвоїти назву вулиці у м.Пустомити: “вул.Лісневицька-Лугова”.
2. Присвоїти назви вулицям у кварталі індивідуальної житлової забудови
“Плесня” у м.Пустомити згідно з додатком до рішення:
- вул.Вербова;
- вул.Мисливська.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1227
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Живко Ліліані Богданівні
Розглянувши заяву Живко Ліліани Богданівни, мешканки с.Наварія,
вул.Олімпійська, 13, про необхідність скасування рішення сесії
Пустомитівської міської ради №974 від 21.05.2013р. “Про передачу Живко
Ліліані Богданівні у власність земельної ділянки на вул.Грушевського у
м.Пустомити” та передачу у власність земельної ділянки площею 0,0744га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд, яка розташована на вул.Грушевського у м.Пустомити, взявши до уваги
проект землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ТзОВ “Ордо Плюс”, керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень”, п.551 Порядку державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України №703 від 22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Вважати таким, що втратило чинність, рішення сесії Пустомитівської
міської ради №974 від 21.05.2013р. “Про передачу Живко Ліліані
Богданівні у власність земельної ділянки на вул.Грушевського у
м.Пустомити”.
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Живко
Ліліані Богданівні земельної ділянки площею 0,0744га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована на вул.Грушевського у м.Пустомити.
3. Передати Живко Ліліані Богданівні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:004:0277)
площею 0,0744га для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Грушевського у
м.Пустомити.

4. Зобов’язати Живко Ліліану Богданівну проводити використання
переданої їй земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних
мереж, які проходять через ділянку, за погодженням відповідних
інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб
для їх експлуатації.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1228
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про звернення щодо необхідності
проведення робіт з ремонту доріг
на території м.Пустомити та с.Наварія
У зв’язку із аварійним станом автомобільних доріг, які утримуються та
обслуговуються Службою автомобільних доріг у Львівській області на
території м.Пустомити та с.Наварія, взявши до уваги численні скарги
мешканців м.Пустомити та с.Наварія та те, що дороги м.Пустомити та с.Наварія
значно були пошкоджені великотоннажними автомобілями у зв’язку із
підготовкою держави та м.Львова до проведення Чемпіонату України з футболу
Євро-2012, враховуючи те, що відповідальними органами влади та Службою
автомобільних доріг не було вжито жодних заходів на підставі рішення сесії
Пустомитівської міської ради №762 від 26.03.2013р. “Про звернення щодо
необхідності проведення робіт з ремонту доріг на території м.Пустомити та
с.Наварія”, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Звернутися до народного депутата України Михальчишина Юрія
Адріяновича, Львівської обласної ради, Львівської обласної державної
адміністрації, Служби автомобільних доріг у Львівській області,
Пустомитівської районної ради, Пустомитівської районної державної
адміністрації з вимогою терміново провести роботи з ремонту доріг, які
утримуються та обслуговуються Службою автомобільних доріг у
Львівській області на території м.Пустомити та с.Наварія.
2. Попередити Львівську обласну раду, Львівську обласну державну
адміністрацію, Службу автомобільних доріг у Львівській області,
Пустомитівську районну раду, Пустомитівську районну державну
адміністрацію про те, що у випадку непроведення робіт з ремонту доріг,
які утримуються та обслуговуються Службою автомобільних доріг у
Львівській області на території м.Пустомити та с.Наварія, на території
м.Пустомити та с.Наварія можливе проведення мирних акцій непокори
місцевими мешканцями.
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1229
двадцять сьома сесія шостого демократичного скликання
01.10.2013р.
Про розгляд відповідей на звернення
депутатів міської ради від 23.07.2013р.
Розглянувши листи Прокуратури Львівської області №21/1-9771-13 від
20.08.2013р. та Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю
Міністерства внутрішніх справ України №9/19-9947 від 05.09.2013р., які
надійшли у відповідь на звернення депутатів міської ради, прийнятого на
засіданні 26-ої чергової сесії Пустомитівської міської ради 23.07.2013р., взявши
до уваги лист Вищої кваліфікаційної комісії України №8вк-5530/13 від
19.08.2013р., керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Відкласти до засідання наступної сесії Пустомитівської міської ради
вирішення питання про дострокове припинення повноважень заступника
міського голови м.Пустомити з питань діяльності виконавчих органів
ради Федорчука Олександа Іларіоновича на підставі постанови суду
№450/1419/13-п від 23.04.2013р.

Міський голова

Ростислав Ярема

