Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1675
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про затвердження
Програми соціально-економічного
розвитку Комунального підприємства
“Пустомитиводоканал”
Розглянувши
звернення
Комунального
підприємства
“Пустомитиводоканал” про затвердження Програми соціально-економічного
розвитку Комунального підприємства “Пустомитиводоканал” на 2015-2017
роки, керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Комунального
підприємства “Пустомитиводоканал” на 2015-2017 роки згідно з
додатком до рішення.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1676
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про розгляд звернення
Львівської родини родин
Розглянувши звернення Львівської родини родин про надання дозволу на
облагородження благоустрою шляхом облаштування скверу та встановлення
пам’ятного знаку релігійно-християнського характеру на вул.Мазепи у
м.Пустомити (на місці старого довоєнного цвинтаря), на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 25.02.2015р.,
керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Погодити облагородження Львівською родиною родин благоустрою
шляхом облаштування скверу та встановлення пам’ятного знаку
релігійно-християнського характеру на вул.Мазепи у м.Пустомити (на
місці старого довоєнного цвинтаря).
2. До робіт Львівській родині родин приступити після узгодження схеми та
порядку проведення робіт зі спеціалістом І-ої категорії (архітекторомбудівельником) Пустомитівської міської ради.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1677
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про розгляд заяв
Кіт Тетяни Богданівни та
Іваночка Богдана Ігоровича
Розглянувши заяви Кіт Тетяни Богданівни та Іваночка Богдана Ігоровича,
мешканців м.Пустомити, вул.Грушевського, 22, про зняття з балансу
Пустомитівського міського житлово-комунального підприємства житлового
будинку, який знаходиться за адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського, 22, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань комунального майна,
житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та правопорядку
від 25.02.2015р., керуючись Законом України “Про приватизацію державного
житлового фонду” та п.30 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Відтермінувати розгляд заяв Кіт Тетяни Богданівни та Іваночка Богдана
Ігоровича про зняття з балансу Пустомитівського міського житловокомунального підприємства житлового будинку, який знаходиться за
адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського, 22, до моменту з’ясування
правового статусу будівель, які розташовані біля вказаного житлового
будинку.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1678
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про присвоєння назви
вулиці у м.Пустомити
На підставі протоколу засідання постійної комісії з питань комунального
майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
Пустомитівської міської ради від 25.02.2015р., керуючись ст.26 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Перейменувати вулицю Піщанну у місті Пустомити на вулицю Піщанку.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1679
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про розроблення детального плану
території в межах вулиці Глинської
та землекористування Львівської
залізниці в м.Пустомити
Розглянувши звернення ТзОВ “Галицький стандарт” та ДП “Комбінат
будівельних матеріалів “Укрсвіт” ТзОВ “Укрсвіт” про виготовлення детального
плану території в межах вулиці Глинської та землекористування Львівської
залізниці з метою виготовлення правовстановлюючих документів на земельні
ділянки за адресою: м.Пустомити, вул.Глинська, 14, відповідно до генерального
плану м.Пустомити, визнаного придатним до подальшого використання
рішенням сесії Пустомитівської міської ради №773 від 26.03.2013р., на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.02.2015р., керуючись п.3 ст.8, ст.10, п.1 ст.19 Закону України “Про
регулювання містобудівної діяльності”, наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в Україні №290
від 16.11.2011р. “Про затвердження Порядку розроблення містобудівної
документації”, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Розробити детальний план території в межах вулиці Глинської та
землекористування Львівської залізниці в м.Пустомити.
2. Замовником виконання робіт з розроблення детального плану території
визначити виконавчий комітет Пустомитівської міської ради.
3. Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести
за рахунок ТзОВ “Галицький стандарт” та ДП “Комбінат будівельних
матеріалів “Укрсвіт” ТзОВ “Укрсвіт” – власників об’єктів нерухомого
майна, які розташовані на вул.Глинській, 14 в м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1680
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про розроблення детального плану
території в межах вулиць Шкільної
та Наливайка у м.Пустомити
Розглянувши звернення ПАТ “Львівобленерго” про виготовлення
детального плану території для розміщення адміністративно-виробничої бази
Пустомитівського РЕМ за адресою: м.Пустомити, вул.Шкільна, 27, відповідно
до генерального плану м.Пустомити, визнаного придатним до подальшого
використання рішенням сесії Пустомитівської міської ради №773 від
26.03.2013р., на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 24.02.2015р., керуючись п.3 ст.8, ст.10, п.1 ст.19 Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності”, наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в
Україні №290 від 16.11.2011р. “Про затвердження Порядку розроблення
містобудівної документації”, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Розробити детальний план території в межах вулиць Шкільної та
Наливайка у м.Пустомити.
2. Замовником виконання робіт з розроблення детального плану території
визначити виконавчий комітет Пустомитівської міської ради.
3. Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести
за рахунок ПАТ “Львівобленерго” – власника об’єктів нерухомого майна,
які розташовані на вул.Шкільній, 27 в м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1681
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про розроблення детального
плану території в межах вулиці
Львівської та межі с.Наварія
Розглянувши заяви Кузнєцова Лева Андрійовича, мешканця м.Києва,
вул.Металістів, 9/42, та Кузнєцова Олексія Андрійовича, мешканця с.Наварія,
вул.Стефаника, 39, про надання дозволу на виготовлення детального плану
території між вулицею Львівською та межею с.Наварія з метою зміни цільового
призначення власних земельних ділянок площами 0,1328га та 0,2172га у
с.Наварія з цільового призначення “для ведення особистого селянського
господарства” на цільове призначення “для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських будівель”, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.02.2015р.,
керуючись п.3 ст.8, ст.10, п.1 ст.19 Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності”, наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства в Україні №290 від
16.11.2011р. “Про затвердження Порядку розроблення містобудівної
документації”, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Розробити детальний план території між вулицею Львівською та межею
с.Наварія.
2. Замовником виконання робіт з розроблення детального плану території
визначити виконавчий комітет Пустомитівської міської ради.
3. Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести
за рахунок Кузнєцова Лева Андрійовича та Кузнєцова Олексія
Андрійовича – власників земельних ділянок.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1682
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про розроблення детального плану
території в межах вулиць Полуботка
та Відродження у м.Пустомити
Розглянувши заяву Бондара Ігоря Анатолійовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Д.Дяченко, 9/5, про виготовлення детального плану території
в межах вулиць Полуботка та Відродження в м.Пустомити з метою долучення
прилеглої території площею 0,04га, що межує із забудівельною ділянкою №133
у кварталі забудови “Юність” у м.Пустомити, відповідно до генерального плану
м.Пустомити, визнаного придатним до подальшого використання рішенням
сесії Пустомитівської міської ради №773 від 26.03.2013р., на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.02.2015р.,
керуючись п.3 ст.8, ст.10, п.1 ст.19 Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності”, наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства в Україні №290 від
16.11.2011р. “Про затвердження Порядку розроблення містобудівної
документації”, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Розробити детальний план території в межах вулиць Полуботка та
Відродження у м.Пустомити.
2. Замовником виконання робіт з розроблення детального плану території
визначити виконавчий комітет Пустомитівської міської ради.
3. Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести
за рахунок Бондара Ігоря Анатолійовича – власника земельної ділянки
№133 у кварталі забудови “Юність” у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1683
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про розроблення детального
плану території в межах вулиць
Львівської та Садівничої у с.Наварія
З метою відведення земельних ділянок для проведення аукціону та
залучення додаткових коштів до бюджету Пустомитівської міської ради,
відповідно до генерального плану с.Наварія, визнаного придатним до
подальшого використання рішенням сесії Пустомитівської міської ради №1339
від 25.02.2014р., на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 24.02.2015р., керуючись п.3 ст.8, ст.10, п.1 ст.19 Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності”, наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в
Україні №290 від 16.11.2011р. “Про затвердження Порядку розроблення
містобудівної документації”, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Розробити детальний план території в межах вулиць Львівської та
Садівничої у с.Наварія.
2. Замовником виконання робіт з розроблення детального плану території
визначити виконавчий комітет Пустомитівської міської ради.
3. Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести
за рахунок бюджету Пустомитівської міської ради.
4. Виконавчому комітету Пустомитівської міської ради забезпечити
укладення договору на розроблення містобудівної документації із
проектною організацією, підготовку та надання вихідних даних на
проектування.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1684
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про утворення конкурсної комісії щодо
відбору виконавців робіт із землеустрою,
оцінки земель та визначення виконавця
земельних торгів на конкурентних засадах
З метою забезпечення ефективного та раціонального використання
земель, прозорого механізму визначення суб’єктів – виконавців робіт із
землеустрою, оцінки земель, визначення виконавця земельних торгів, а також
відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
№579 від 25.09.2012р. “Про затвердження порядку закупівлі послуг з виконання
робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів
на конкурентних засадах”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.02.2015р., керуючись ст. ст. 12, 136
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити Положення про роботу конкурсної комісії щодо відбору
виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця
земельних торгів на конкурентних засадах згідно з додатком до рішення.
2. Затвердити склад конкурсної комісії щодо відбору виконавців робіт із
землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на
конкурентних засадах у складі:
- голови комісії – Кіяновського Петра Йосиповича;
- секретаря комісії – Фустій Ірини Семенівни;
- членів комісії:
 Віблого Любомира Зіновійовича;
 Макари Олександра Васильовича;
 Мандзія Тараса Федоровича;
 Лутчина Богдана Львовича;
 Тернавської Нелі Михайлівни.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Додаток
до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№1684 від 03.03.2015р.

Положення
про роботу конкурсної комісії щодо відбору
виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та
визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах
1. Це Положення регулює організаційні питання роботи комісії щодо
відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення
виконавця земельних торгів на конкурентних засадах (далі – комісія).
2. Комісія є постійно діючим органом, що утворюється рішенням
Пустомитівської міської ради відповідно до Порядку закупівлі послуг з
виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця
земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України №579 від
25.09.2012р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 р. за
№1655/21967 (далі - Порядок), з метою забезпечення дотримання вимог
чинного законодавства під час конкурсного відбору виконавців робіт із
землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів.
3. У своїй роботі комісія керується Конституцією України, Земельним
кодексом України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями
Пустомитівської міської ради, Порядком та цим Положенням.
4. Основними завданнями та функціями комісії є:
визначення умов, строку проведення конкурсів з визначення виконавців
робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів на
конкурентних засадах (далі – конкурс) та опублікування інформації про його
проведення;
розгляд поданих претендентом підтвердних документів з метою
з’ясування їх відповідності вимогам пункту 2.3 розділу ІІ Порядку, повноти та
своєчасності їх подання;
визначення учасників конкурсу;
розгляд конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу;
визнання у випадках, визначених Порядком, конкурсу таким, що не
відбувся.
5.Комісія утворюється у складі голови, секретаря та її членів. Кількісний
та персональний склад комісії затверджується рішенням Пустомитівської
міської ради.

6. Голова комісії в межах наданих повноважень:
скликає засідання комісії;
головує на засіданнях комісії;
організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених Порядком;
у разі порушення вимог Порядку в частині відповідності, повноти та
своєчасності подання конкурсної документації письмово повідомляє
претендента про недопущення його до участі в конкурсі із зазначенням
обґрунтованих підстав відмови;
у разі необхідності залучає до роботи комісії експертів та консультантів.
7. Секретар комісії:
готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;
оформляє протоколи засідань комісії;
забезпечує виконання доручень голови комісії.
8. На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через хворобу, у
разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються рішенням Пустомитівської
міської ради на одного з членів комісії. На період довготривалої відсутності
інших членів комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) на підставі рішення
Пустомитівської міської ради відбувається заміна тимчасово відсутніх членів
комісії.
9. Підготовка до конкурсу та його проведення здійснюється згідно з
вимогами Порядку.
10. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться в міру потреби.
11. Засідання комісії проводиться в разі присутності не менше двох
третин її кількісного складу, а конкурс - за наявності не менше двох учасників
конкурсу.
12. Рішення комісії про обрання переможця приймається відповідно до
вимог Порядку шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала
найбільшу кількість балів.
13. Результати конкурсу оформляються протоколом, до якого додається
відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців.
Протокол підписують голова комісії, секретар та всі присутні на засіданні
члени комісії.
14. У триденний строк після підписання протоколу комісія письмово
інформує Пустомитівську міську
раду, переможця конкурсу та інших
учасників про результати конкурсу.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1685
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про розроблення детального
плану території в межах
вулиць Чайковського та
Лісневицької у м.Пустомити
З метою виготовлення правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, на якій розташовані нежитлові приміщення (ФАП) за адресою:
м.Пустомити, вул.Чайковського, 1, відповідно до генерального плану
м.Пустомити, визнаного придатним до подальшого використання рішенням
сесії Пустомитівської міської ради №773 від 26.03.2013р., на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.02.2015р.,
керуючись п.3 ст.8, ст.10, п.1 ст.19 Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності”, наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства в Україні №290 від
16.11.2011р. “Про затвердження Порядку розроблення містобудівної
документації”, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Розробити детальний план території в межах вулиць Чайковського та
Лісневицької у м.Пустомити.
2. Замовником виконання робіт з розроблення детального плану території
визначити виконавчий комітет Пустомитівської міської ради.
3. Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести
за рахунок бюджету Пустомитівської міської ради.
4. Виконавчому комітету Пустомитівської міської ради забезпечити
укладення договору на розроблення містобудівної документації із
проектною організацією, підготовку та надання вихідних даних на
проектування.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1686
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про затвердження детального
плану території в межах вулиць
Садової та Новий Світ у м.Пустомити
Розглянувши заяву Пенькової Оксани Іванівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Крип’якевича, 1/3, про затвердження детального плану території для
уточнення планувальної структури і функціонального призначення території в
м.Пустомити між вулицями Садовою та Новий Світ, розробленого ПП “Інститут
містобудування та архітектури”, на підставі протоколу громадських слухань
щодо обговорення детального плану території від 02.03.2015р. та протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.02.2015р.,
керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.19 Закону України „Про
регулювання містобудівної діяльності”, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити детальний план території для уточнення планувальної
структури і функціонального призначення території в м.Пустомити між
вулицями Садовою та Новий Світ.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1687
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про затвердження детального
плану території в межах вулиці
Б.Хмельницького та землекористування
Львівської залізниці в м.Пустомити
Розглянувши заяву Гордієнка Олексія Сергійовича та Жегалова Дениса
Олександровича про затвердження детального плану території в межах вулиці
Б.Хмельницького та землекористування Львівської залізниці в м.Пустомити,
розробленого КП “Архітектурно-планувальне бюро”, на підставі протоколу
громадських слухань щодо обговорення детального плану території від
30.12.2014р. та протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради
від 24.02.2015р., керуючись ст. ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу України,
ст.19 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, п.34 ч.1
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Затвердити детальний план території в межах вулиці Б.Хмельницького та
землекористування Львівської залізниці в м.Пустомити.
2. Надати Гордієнку Олексію Сергійовичу та Жегалову Денису
Олександровичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,25га для
реконструкції
котельні
під
виробничо-складські
будівлі
на
вул.Б.Хмельницького у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1688
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши звернення суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної
особи Кобельник Любові Онишківни, мешканки м.Пустомити, вул.Довбуша,
21, про продовження договору оренди земельної ділянки площею 0,7736га для
обслуговування виробничо-складського приміщення на вул.Радоцинській у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 24.02.2015р., керуючись ст. ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Поновити терміном на 10 років договір оренди земельної ділянки
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:003:0089)
площею
0,7736га
для
обслуговування
виробничо-складського
приміщення на вул.Радоцинській у м.Пустомити, укладений 29.10.2007р.
2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у розмірі трьох відсотків нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
3. Зобов’язати Кобельник Любов Онишківну 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.
4. Кобельник Любові Онишківні до 31.03.2015р. укласти з Пустомитівською
міською радою договір оренди вищевказаної земельної ділянки та
зареєструвати договір оренди в органі, який проводить його державну
реєстрацію.

5. Передбачити при укладенні договору оренди обов’язок орендаря
відшкодувати втрати за фактичне використання земельної ділянки в
розмірі 1/365 частини визначеного розміру річної орендної плати за
кожний протермінований день в разі несвоєчасної державної реєстрації
договору.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1689
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№402 від 28.02.2012р.
Розглянувши заяву Пелеги Галини Василівни, мешканки м.Львова,
вул.Морозна, 39/59, про необхідність внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради №402 від 28.02.2012р. “Про поновлення договору
оренди земельної ділянки за адресою: м.Пустомити, вул.Спортивна, 7” з
вказанням кадастрового номеру земельної ділянки, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.02.2015р.,
керуючись ст.ст. 12, 93, 123 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 №402 від
28.02.2012р. “Про поновлення договору оренди земельної ділянки за
адресою: м.Пустомити, вул.Спортивна, 7”, виклавши його в наступній
редакції:
1. “Поновити терміном на 5 років договір оренди земельної ділянки
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:004:0086)
площею 0,0448га для обслуговування приміщення магазину “Сучасне
домашнє господарство” за адресою: м.Пустомити, вул.Спортивна, 7,
укладений 30.08.2006р.
2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у розмірі трьох відсотків нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
3. Зобов’язати Пелегу Галину Василівну 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.
4. Пелезі Галині Василівні до 31.03.2015р. укласти з Пустомитівською
міською радою договір оренди вищевказаної земельної ділянки та
зареєструвати договір оренди в органі, який проводить його державну
реєстрацію.

5. Передбачити при укладенні договору оренди обов’язок орендаря
відшкодувати втрати за фактичне використання земельної ділянки в
розмірі 1/365 частини визначеного розміру річної орендної плати за
кожний протермінований день в разі несвоєчасної державної
реєстрації договору.”

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1690
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про надання ПАТ “Львівобленерго”
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши звернення ПАТ “Львівобленерго” про надання дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 0,01га для обслуговування трансформаторної підстанції
ЗТП-48 на вул.Грушевського у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 24.02.2015р., керуючись ст. ст.
12, 93, 124 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати ПАТ “Львівобленерго” дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки орієнтовною
площею 0,01га для обслуговування нежитлової будівлі ЗТП на
вул.Грушевського у м.Пустомити.
2. Дане рішення набирає чинності після перенесення обладнання ЗТП у
вищевказану будівлю на вул.Грушевського у м.Пустомити з існуючої
будівлі
трансформаторної
підстанції,
розташованої
поруч
з
вул.Грушевського.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1691
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про надання ТзОВ “Поліуретанові технології”
дозволу на виготовлення технічної
документації з розподілу земельної ділянки
Розглянувши звернення ТзОВ “Поліуретанові технології” про надання
дозволу на виготовлення технічної документації з розподілу земельної ділянки
площею 2,0408га, яка орендується товариством за адресою: м.Пустомити,
вул.Промислова, 6, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 24.02.2015р., керуючись ст. ст. 12, 93, 123 Земельного кодексу
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати виконавчому комітету Пустомитівської міської ради дозвіл на
виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:002:0271)
площею 2,0408га для розміщення виробничої бази, що знаходиться за
адресою: м.Пустомити, вул.Промислова, 6.
2. Оплату за виконання робіт по виготовленню технічної документації щодо
поділу земельної ділянки покласти на ТзОВ “Поліуретанові технології” –
власника об’єктів нерухомого майна, які розташовані на даній земельній
ділянці.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1692
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у постійне користування
Релігійній громаді УГКЦ в с.Наварія
Розглянувши звернення Релігійної громади УГКЦ в с.Наварія про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
передачі в постійне користування для розміщення культових споруд (церкви,
каплиці, дзвіниці) Храму Зіслання Святого Духа за адресою: с.Наварія,
вул.Львівська, 64, взявши до уваги проект землеустрою, виготовлений ТзОВ
“Ордо”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради
від 24.02.2015р., керуючись ст. ст. 12, 39, 92, 116 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”, Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від
17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Релігійній громаді
Української Греко-Католицької Церкви в с.Наварія у постійне
користування земельної ділянки під розміщення культових споруд
(церкви, каплиці, дзвіниці) Храму Зіслання Святого Духа за адресою:
с.Наварія, вул.Львівська, 64.
2. Передати Релігійній громаді Української Греко-Католицької Церкви в
с.Наварія у постійне користування земельну ділянку (кадастровий номер
земельної ділянки – 4623610100:02:001:0252) площею 0,1236га для
розміщення і обслуговування культових споруд (церкви, каплиці,
дзвіниці) Храму Зіслання Святого Духа, яка розташована на
вул.Львівській у с.Наварія.

3. Зобов’язати Релігійну громаду Української Греко-Католицької Церкви в
с.Наварія 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.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1693
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про припинення права користування
земельними ділянками під городництво
Розглянувши заяви Колтуна Ігоря Ананійовича, мешканця м.Пустомити,
вул.Забудівська, 28, та Сташків Катерини Михайлівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Шептицького, 27, 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 24.02.2015р.,
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 мешканців м.Пустомити земельними
ділянками для ведення городництва:
- Колтуна Ігоря Ананійовича – 0,075га і 0,09га;
- Сташків Катерини Михайлівни – 0,10га.
2. Передати вказані земельні ділянки до складу земель запасу
Пустомитівської міської ради.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1694
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про затвердження акту встановлення і
узгодження меж земельної ділянки
Надь Мирослави Дмитрівни
Розглянувши заяву Надь Мирослави Дмитрівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Довбуша, 1, про затвердження акту встановлення меж земельної ділянки
площею 0,0712га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Шевченка у м.Пустомити, взявши до
уваги те, що межа між землекористуваннями Надь Мирослави Дмитрівни та
померлого Федака І.І. проходить по існуючій металевій огорожі, взявши до
уваги вищевказаний акт встановлення меж земельної ділянки від 16.01.2015р.,
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 24.02.2015р., керуючись ст.ст. 12, 40, 121, 158, 159 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”, Порядком державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити акт встановлення меж земельної ділянки від 16.01.2015р.
площею 0,0712га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд Надь Мирослави Дмитрівни на
вул.Шевченка у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1695
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки та
надання її у власність Клюк Марії Антонівні
Розглянувши заяву Клюк Марії Антонівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Ставкова, 5, про затвердження акту встановлення і узгодження меж
земельної ділянки площею 0,1000га для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських будівель і споруд за адресою:
м.Пустомити, вул.Ставкова, 5, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною
особою – підприємцем Ціпом Богданом Томовичем, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.02.2015р.,
керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 158, 159 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”, Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від
17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити акт встановлення і узгодження меж земельної ділянки
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд Клюк Марії Антонівни за адресою:
м.Пустомити, вул.Ставкова, 5.
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Клюк Марії Антонівні
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських будівель і споруд на вул.Ставковій
у м.Пустомити.
3. Передати Клюк Марії Антонівні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:011:0310)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Ставковій у
м.Пустомити.

4. Зобов’язати Клюк Марію Антонівну проводити використання переданої
їй земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних мереж, які
проходять через ділянку, за погодженням відповідних інженерноексплуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб для їх
експлуатації.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1696
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Кузьмі-Козловській Ірині Мирославівні
Розглянувши заяву Кузьми-Козловської Ірини Мирославівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Д.Дяченко, 7/3, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Ставковій у м.Пустомити,
взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у власність вказаної
земельної ділянки, виготовлений Пустомитівським РВВ ДП “Центр державного
земельного кадастру”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.02.2015р., 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”, Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Кузьмі-Козловській
Ірині Мирославівні земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Ставковій у м.Пустомити.
2. Передати Кузьмі-Козловській Ірині Мирославівні у власність земельну
ділянку (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:011:0257)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Ставковій у
м.Пустомити.

3. Зобов’язати Кузьму-Козловську Ірину Мирославівну 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.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1697
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Колодію Ігорю Володимировичу
Розглянувши заяву Колодія Ігоря Володимировича, мешканця
м.Пустомити, вул.Забудівська, 36, про передачу у власність земельної ділянки
№39 площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
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 Любчиком Володимиром
Леонідовичем, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 24.02.2015р., 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”, Порядком державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Колодію Ігорю
Володимировичу земельної ділянки №39 площею 0,1000га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Плесня” у
м.Пустомити.
2. Передати Колодію Ігорю Володимировичу у власність земельну ділянку
№39 (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0234)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Плесня” у м.Пустомити.

3. Зобов’язати Колодія Ігоря Володимировича проводити використання
переданої йому 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.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1698
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Коцю Руслану Миколайовичу
Розглянувши заяву Коця Руслана Миколайовича, мешканця м.Пустомити,
вул.Садова, 27, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,1000га
для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка розташована на
вул.Садовій 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
24.02.2015р., 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”, Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від
17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Коцю Руслану
Миколайовичу земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Садовій у м.Пустомити.
2. Передати Коцю Руслану Миколайовичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0283)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Садовій у
м.Пустомити.

3. Зобов’язати Коця Руслана Миколайовича проводити використання
переданої йому 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.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1699
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Мацевку Павлу Ярославовичу
Розглянувши заяву Мацевка Павла Ярославовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Київська, 73, про передачу у власність земельної ділянки
№32 площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
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 24.02.2015р., 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”, Порядком державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Мацевку Павлу
Ярославовичу земельної ділянки №32 площею 0,1000га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
яка розташована у кварталі забудови “Плесня” у м.Пустомити.
2. Передати Мацевку Павлу Ярославовичу у власність земельну ділянку
№32 (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0186)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Плесня” у м.Пустомити.

3. Зобов’язати Мацевка Павла Ярославовича проводити використання
переданої йому 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.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1700
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Репаку Василю Васильовичу
Розглянувши заяву Репака Василя Васильовича, мешканця с.Наварія,
вул.Зелена, 25, про передачу у власність земельної ділянки №17 площею
0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 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 Любчиком Володимиром
Леонідовичем, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 24.02.2015р., 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”, Порядком державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Репаку Василю
Васильовичу земельної ділянки №17 площею 0,1012га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована у кварталі забудови “Верховина” у с.Наварія.
2. Передати Репаку Василю Васильовичу у власність земельну ділянку №17
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0263)
площею 0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія.

3. Зобов’язати Репака Василя Васильовича проводити використання
переданої йому 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.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1701
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Коцю Руслану Миколайовичу
Розглянувши заяву Коця Руслана Миколайовича, мешканця м.Пустомити,
вул.Садова, 27, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,3231га
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на
вул.Садовій 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 24.02.2015р.,
керуючись ст.ст. 12, 33, 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”,
Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Коцю Руслану
Миколайовичу земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства на вул.Садовій у м.Пустомити.
2. Передати Коцю Руслану Миколайовичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0284)
площею 0,3231га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Садовій у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Коця Руслана Миколайовича проводити використання
переданої йому 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.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1702
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про надання Карпій Олександрі Ільківні
та Ріжку Петру Ільковичу дозволу на
розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Карпій Олександри Ільківни, мешканки м.Львова,
вул.Суботівська, 12/17, та Ріжка Петра Ільковича, мешканця м.Пустомити,
вул.Лугова, 194, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі у спільну сумісну власність земельної ділянки площею 0,10га
для будівництва та обслуговування житлового будинку на вул.Луговій у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 24.02.2015р., керуючись ст. ст. 12, 40, 89, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Карпій Олександрі Ільківні та Ріжку Петру Ільковичу дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у спільну сумісну
власність земельної ділянки площею 0,10га для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд
на вул.Луговій у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1703
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про надання Карпяк Надії Миколаївні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Карпяк Надії Миколаївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Грушевського, 59, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею
0,02га для обслуговування житлового будинку на вул.Грушевського у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 24.02.2015р., 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 Карпяк Надії Миколаївні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,02га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Грушевського у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1704
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про розгляд заяви
Лейника Володимира Івановича
Розглянувши заяву Лейника Володимира Івановича, мешканця м.Львова,
вул.Менделєєва, 2/2а, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки №Д-2 площею
0,1230га для будівництва та обслуговування житлового будинку у кварталі
забудови “Верховина” у с.Наварія, взявши до уваги рішення сесії
Пустомитівської міської ради №1405 від 06.05.2014р. “Про звернення до
Лейника Володимира Івановича”, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.02.2015р., 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. Відтермінувати прийняття рішення щодо заяви Лейника Володимира
Івановича про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі у власність земельної ділянки №Д-2 площею 0,1230га для
будівництва та обслуговування житлового будинку у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія до розгляду та надання Лейником Володимиром
Івановичем відповіді на рекомендацію сесії міської ради відмовитися від
оформлення договору оренди на земельну ділянку площею 0,2150га для
ведення городництва, яка розташована на захід від кварталу забудови
“Верховина” у с.Наварія (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:02:002:0397), з метою подальшого створення територіальною
громадою с.Наварія на вказаній ділянці саду для загального користування
мешканцями кварталу забудови “Верховина” та прилеглих до нього
вулиць Шкільної, Паралельної та Житньої.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1705
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про надання
Паращишину Михайлу Михайловичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Паращишина Михайла Михайловича, мешканця
м.Пустомити, вул.Садова, 28а, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки №45 площею
0,0990га для будівництва та обслуговування 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 24.02.2015р., 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 Паращишину Михайлу Михайловичу дозвіл на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки №45
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку
у кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1706
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про надання Поворозник Мар’яні Іванівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Дворянин Олександри Володимирівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Фабрична, 17/16, про припинення права користування
земельною ділянкою №67 площею 0,0990га, виділеної для будівництва та
обслуговування житлового будинку у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити, взявши до уваги заяву її доньки – Поворозник Мар’яни Іванівни,
мешканки м.Пустомити, вул.Фабрична, 17/16, про надання дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо передачі у власність вищевказаної
земельної ділянки, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 24.02.2015р., 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. Припинити право користування Дворянин Олександри Володимирівни
земельною ділянкою №67 площею 0,0990га для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд у
кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити.
2. Передати вказану земельну ділянку до складу земель запасу
Пустомитівської міської ради.
3. Надати Поворозник Мар’яні Іванівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки №67
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1707
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про надання Ганущаку Тарасу Богдановичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Ганущака Тараса Богдановича, мешканця
м.Пустомити, вул.Спортивна, 8/8, про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,11га для ведення особистого селянського господарства на вул.Бічній
Луговій у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.02.2015р., керуючись ст. ст. 12, 33, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Ганущаку Тарасу Богдановичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,11га для ведення особистого селянського господарства на
вул.Бічній Луговій у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1708
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про надання Луканюк Наталії Володимирівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Луканюк Наталії Володимирівни, мешканки м.Львова,
вул.Суботівська, 12/17, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею
0,15га для ведення особистого селянського господарства на вул.Луговій у
м.Пустомити, керуючись ст. ст. 12, 33, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Луканюк Наталії Володимирівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,15га для ведення особистого селянського господарства на
вул.Луговій у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1709
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про надання Карп’яку Володимиру Григоровичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Карп’яка Володимира Григоровича, мешканця
м.Пустомити, вул.Чайковського, 17, про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,1045га для ведення особистого селянського господарства на
вул.Чайковського у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.02.2015р., керуючись ст. ст. 12, 33, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Карп’яку Володимиру Григоровичу дозвіл на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
орієнтовною площею 0,1045га для ведення особистого селянського
господарства на вул.Чайковського у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1710
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про надання Ольховій Тетяні Романівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Ольхової Тетяни Романівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Ккучабського, 6а/14, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею
0,055га для ведення особистого селянського господарства на вул.Глинській у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 24.02.2015р., керуючись ст. ст. 12, 33, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Ольховій Тетяні Романівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,055га для ведення особистого селянського господарства на
вул.Глинській у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1711
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про надання Деревянко Ніні Петрівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Деревянко Ніни Петрівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Привокзальна, 7/4, про необхідність внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради №594 від 18.09.2012р. “Про надання Деревянко
Ніні Петрівні дозволу на виготовлення технічної документації з передачі у
власність земельної ділянки” та надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0030га
для гаражного будівництва на вул.Привокзальній у м.Пустомити, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
24.02.2015р., 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 №594 від 18.09.2012р. “Про надання Деревянко Ніні
Петрівні дозволу на виготовлення технічної документації з передачі у
власність земельної ділянки”.
2. Надати Деревянко Ніні Петрівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0030га для гаражного будівництва на вул.Привокзальній у
м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1712
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про надання Коваль Михайліні Михайлівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Коваль Михайліни Михайлівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Ставкова, 44, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки орієнтовною площею
0,42га для ведення городництва, яка розташована на північ від кварталу
забудови “Вигадівка” у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 24.02.2015р., керуючись ст. ст. 12, 36, 93, 124
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Коваль Михайліні Михайлівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення в оренду терміном на п’ять років земельної
ділянки орієнтовною площею 0,42га для ведення городництва, яка
розташована на північ від кварталу забудови “Вигадівка” у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1713
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про звернення до
Верховної Ради України
Розглянувши звернення Відділу містобудування та архітектури
Пустомитівської районної державної адміністрації №06/01-14 від 05.01.2015р.
“Про дотримання вимог частин третьої та четвертої ст.24 Закону України “Про
регулювання містобудівної діяльності”, взявши до уваги те, що частинами
третьою та четвертою ст.24 Закону України “Про регулювання містобудівної
діяльності” визначено, що у разі відсутності плану зонування або детального
плану території передача (надання) земельних ділянок із земель державної або
комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним
особам для містобудівних потреб забороняється, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.02.2015р.,
керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Звернутися до Верховної Ради України з проханням терміново прийняти
законодавчий акт, який дозволить громадянам приватизовувати
присадибні ділянки без виготовлення детальних планів територій, на яких
розташовані їхні житлові будинки, в яких вони проживають тривалий час
(звернення додається).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

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
Верховної Ради України
п.В.Гройсману
Шановний Володимире Борисовичу !
Частинами третьою та четвертою ст.24 Закону України
“Про
регулювання містобудівної діяльності” визначено, що у разі відсутності плану
зонування або детального плану території передача (надання) земельних
ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи
користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб
забороняється.
Пункт 2 частини першої Закону України “Про внесення змін до розділу V
“Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної
діяльності” щодо зупинення дії заборони на відведення земельних ділянок,
яким встановлювалось, що дія частини третьої та четвертої ст.24 цього Закону
до 1 січня 2015 року не поширювалась на території, де відповідно до цього
Закону не затверджені плани зонування або детальні плани територій, втратив
чинність.
Склалася ситуація, коли громадяни (власники житлових будинків) не
можуть приватизувати присадибні ділянки без виготовлення детальних планів
територій, на яких розташовані їхні житлові будинки (в яких вони проживають
тривалий час).
Виготовлення вказаної містобудівної документації потребує значних
затрат громадян і викликає їхнє невдоволення.
Враховуючи низьку фінансову спроможність значної частини наших
громадян, просимо терміново прийняти законодавчий акт, який врегулює
зазначені проблеми та полегшить і спростить приватизацію присадибних
земельних ділянок громадянам (власникам житлових будинків).
Прийнято на засіданні
сорок другої чергової сесії
Пустомитівської міської ради
VI демократичного скликання
3 березня 2015 року
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1714
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про проведення нормативної
грошової оцінки земель с.Наварія
З метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин,
визначення і встановлення розмірів та порядку плати за землю в с.Наварія,
взявши до уваги звернення Головного управління Держземагентства у
Львівській області №18-13-0.6-3149/2-15 від 17.02.2015р., на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 24.02.2015р.,
керуючись ст. ст. 15, 18 Закону України “Про оцінку земель”, ст.201
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Провести нормативну грошову оцінку земель села Наварія.
2. Виконавчому комітету Пустомитівської міської ради виготовлену
технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села
Наварія представити на затвердження Пустомитівської міської ради.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1715
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про планування
території села Наварія
Взявши до уваги те, що схема генерального плану села Наварія
затверджена рішенням Пустомитівської міської ради №215 від 25.12.2003р., у
зв’язку зі зміною за останні роки соціально-економічних передумов та
пріоритетів сталого розвитку села Наварія та враховуючи необхідність
коригування генерального плану села, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 24.02.2015р., керуючись
положеннями Законів України “Про планування і забудову територій”, “Про
основи містобудування”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Здійснити коригування генерального плану села Наварія.
2. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради:
2.1. Здійснити комплекс заходів з організації коригування містобудівної
документації території села Наварія;
2.2. Визначити замовника та розробника містобудівної документації,
встановити терміни її розроблення та джерела фінансування;
2.3. Організувати укладання договору на розроблення документації,
складення та затвердження завдання на проектування, надання вихідних
даних згідно з переліком та термінів, узгоджених з проектною
організацією;
2.4. Звернутись до Львівської обласної державної адміністрації з метою
виділення коштів для фінансування робіт з виготовлення генерального
плану с.Наварія;
2.5. При виготовленні генерального плану та проекту зміни меж с.Наварія
зарезервувати територію площею 3,0га з метою надання земельних
ділянок для індивідуального житлового будівництва учасникам
Антитерористичної операції на Сході України та їх сімей;

2.6. Виготовлену містобудівну документацію з коригування генерального
плану села Наварія подати на затвердження сесії Пустомитівської міської
ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1716
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про внесення змін до
Положення про плату за землю
Розглянувши звернення 25 Державної пожежно-рятувальної частини
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Львівській області про внесення змін до Положення про плату за землю та
надання пільги по сплаті земельного податку, керуючись ст.284 Податкового
кодексу України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до Положення про плату за землю, затвердженого рішенням
сесії Пустомитівської міської ради №1663 від 23.01.2015р., додавши до
пункту 7.1 даного Положення наступні підпункти:
“7.1.4. 25 Державна пожежно-рятувальна частина Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області;
7.1.5. Пустомитівське міське житлово-комунальне підприємство;
7.1.6. Комунальне підприємство “Пустомитиводоканал”.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1717
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про внесення змін
до бюджету міської ради
Відповідно до рішення Пустомитівської районної ради №553 від
25.02.2015р. “Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень 2015 року та внесення змін до його показників в межах бюджетних
призначень”, керуючись ст. ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до показників бюджету міської ради на 2015 рік,
збільшивши дохідну частину загального фонду бюджету міської ради за
кодом бюджетної класифікації 41035000 “Інші субвенції” на суму
3 189,0 тис. грн. та збільшивши на дану суму відповідну видаткову
частину бюджету за КФК 070101 “Дошкільні заклади освіти” по
наступних кодах:
- КЕКВ 2111 “Заробітна плата” – 1 763,0 тис.грн.;
- КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” – 646,4 тис.грн.;
- КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – 15,0
тис.грн.;
- КЕКВ 2220 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали” – 7,0
тис.грн.;
- КЕКВ 2230 “Продукти харчування” – 241,6 тис.грн.;
- КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – 35,6 тис.грн.;
- КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення” – 62,6
тис.грн.;
- КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – 182,4 тис.грн.;
- КЕКВ 2274 “Оплата природного газу” – 221,9 тис.грн.;
- КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку” – 8,5 тис.грн.;
- КЕКВ 2800 “Інші видатки” – 5,0 тис.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).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1718
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про затвердження
розпорядження
в.о. міського голови
Заслухавши розпорядження в.о. міського голови №02-04/11 від
24.02.2015р. “Про внесення змін до бюджету міської ради”, керуючись ст.26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Затвердити розпорядження в.о. міського голови №02-04/11
24.02.2015р. “Про внесення змін до бюджету міської ради”.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

від

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1719
сорок друга сесія шостого демократичного скликання
03.03.2015р.
Про спрямування вільних
залишків бюджетних коштів
Заслухавши заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради п.О.Федорчука про спрямування вільних залишків бюджетних
коштів спеціального фонду, які утворилися станом на 01.01.2015р., у зв’язку з
необхідністю проведення капітального ремонту трубопроводів тепломереж в
ДНЗ №1 та ДНЗ №2, 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 спеціального фонду, які
утворилися станом на 01.01.2015р., по КФК 070101 “Дошкільні заклади
освіти” КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об’єктів” на суму 221 200
грн.
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).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

