Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №598
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про внесення змін
до бюджету міської ради
Відповідно до рішення Львівської обласної ради №500 від 15.05.2012р.
“Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської
області на 2012 рік”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради від 02.11.2012р., керуючись Бюджетним кодексом
України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до показників бюджету міської ради на 2012 рік,
збільшивши дохідну частину спеціального фонду бюджету міської ради
за кодом бюджетної класифікації 41030400 “Субвенції з інших бюджетів
на виконання інвестиційних проектів” на суму 20 000 грн. та відповідну
видаткову частину бюджету за КФК 150110 “Проведення невідкладних
відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх
навчальних закладів” КЕКВ 2123 “Інше будівництво (придбання)”.
2. Бухгалтерії міської ради внести зміни до річного помісячного розпису
призначень бюджету спеціального 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 №599
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про внесення змін
до бюджету міської ради
У зв’язку з придбанням батьками матеріальних цінностей для дошкільних
навчальних закладів, взявши до уваги довідки про надходження у натуральній
формі, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету,
фінансів, соціально-економічного розвитку та планування Пустомитівської
міської ради від 02.11.2012р., керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до спеціального фонду дохідної та видаткової частини
бюджету міської ради на 2012 рік:
o збільшити доходи по коду 25020100 “Благодійні внески, грамоти та
дарунки” на суму 33 330 грн.:
 КФК 070101 “Дошкільні заклади освіти”:
- КЕКВ 1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар,
у тому числі м’який інвентар та обмундирування” – на суму
3 000 грн.;
- КЕКВ 2110 “Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування” – на суму 30 330 грн.
2. Бухгалтерії міської ради внести зміни до річного помісячного розпису
призначень бюджету спеціального 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 №600
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про внесення змін
до бюджету міської ради
У зв’язку з недостатнім забезпеченням бюджетних коштів на
фінансування захищених статей видатків, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку
та планування Пустомитівської міської ради від 02.11.2012р., 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 міської
ради на 2012 рік, перерозподіливши бюджетні призначення:
 зменшити КФК 110204 “Палаци та будинки культури”:
- КЕКВ 1111 “Заробітна плата” – 8,0 тис.грн.;
- КЕКВ 1120 “Нарахування на заробітну плату” – 2,9 тис.грн.;
 збільшити 070101 “Дошкільні заклади освіти”:
- КЕКВ 1111 “Заробітна плата” – 8,0 тис.грн.;
- КЕКВ 1120 “Нарахування на заробітну плату” – 2,9 тис.грн.;
2. Бухгалтерії міської ради внести зміни до річного помісячного розпису
призначень бюджету загального кошторису 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 №601
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про спрямування вільних
залишків бюджетних коштів
спеціального фонду
Заслухавши головного бухгалтера Пустомитівської міської ради
п.Н.Тернавську про спрямування вільних залишків бюджетних коштів
спеціального фонду, які утворилися станом на 01.01.2012р., у зв’язку з
проведенням святкового заходу “День Святого Миколая”, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради від
02.11.2012р. керуючись 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 01.01.2012р., на проведенням святкового заходу
“День Святого Миколая” в сумі 7 236,51 грн.:
o код 25010300 “Кошти від оренди майна бюджетних установ”
 КФК 110204 “Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу”
 КЕКВ 1131 “Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар, у тому числі м’який інвентар та
обмундирування” на суму 7 236,51 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).

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №602
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про затвердження звіту
щодо виконання бюджету
Пустомитівської міської ради
за 9 місяців 2012 року
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету
Пустомитівської міської ради за 9 місяців 2012 року, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного
розвитку та планування Пустомитівської міської ради від 02.11.2012р.,
керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Пустомитівської міської ради за
9 місяців 2012 року (згідно з додатками №1 та №2).
- по доходах, всього в сумі 9 726 794 грн.,
в тому числі:
 доходи загального фонду в сумі 7 110 758 грн.
з них:
o дотації – 300 300 грн.
o субвенції – 50 000 грн.
 доходи спеціального фонду в сумі 2 616 036 грн.
з них:
o субвенція з державного бюджету – 453 286
грн.
o інші субвенції – 250 000 грн.
- по видатках, всього в сумі 9 774 084 грн.
в тому числі:
 видатки загального фонду в сумі 7 667 412 грн.
 видатки спеціального фонду в сумі 2 106 672 грн.

Міський голова

Ростислав Ярема

Додаток №1 до рішення сесії Пустомитівської міської ради №602 від 13.11.2012р.
Звіт про виконання дохідної частини бюджету Пустомитівської міської ради за 9 місяців 2012р.
загальний фонд
Код
10000000

Назва
Податкові надходження

Уточ.пл.
6514300

Факт
5668016,47

% вик.
87,00883

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

5267000

4234469,89

80,39624

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

5253100

4217204,29

80,2803

11020000

Податок на прибуток підприємств

13900

17265,6

124,2129

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

1119500

1301491,07

116,2565

13030000

Плата за користування надрами

20300

4250

20,93596

13050000

Плата за землю

1099200

1297149,57

118,0085

16000000

Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів

0

-1068,25

0

16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

0

-1068,25

0

18000000

Місцеві податки і збори

122800

128267,58

104,4524

18030000

Туристичний збір

12200

7966,08

65,29574

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

110600

120301,5

108,7717

19000000

Інші податки та збори

5000

4856,18

97,1236

19040000

Фіксований сільськогосподарський податок

5000

4856,18

97,1236

20000000

Неподаткові надходження

177230

1092441,63

616,3977

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

4000

6494

162,35

21080000

4000

6494

162,35

165330

39201,73

23,7112

11930

9171,97

76,88156

22090000

Інші надходження
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської
діяльності
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом
та іншим державним майном
Державне мито

153400

30029,76

19,57611

24000000

Інші неподаткові надходження

7900

1046745,9

13249,95

24060000

Інші надходження

7900

1046745,9

13249,95

40000000

Офіційні трансферти

450300

350300

77,79258

41000000

Від органів державного управління

450300

350300

77,79258

41020000

Дотації

400300

300300

75,01874

Субвенції

50000

50000

100

6691530

6760458,1

101,0301

7141830

7110758,1

99,56493

Уточ.пл.

Факт

% вик.

22000000
22080000

41030000
Всього (без
урахування
трансфертів)
Всього

спеціальний фонд
Код

Назва

10000000

Податкові надходження

955000

1266483,31

132,6161

12000000

Податки на власність

170000

110991,27

65,28898

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

0

4530,81

0

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

170000

106460,46

62,6238

18000000

Місцеві податки і збори

760000

1134939,37

149,3341

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

15000

13175,72

87,83813

18050000

Єдиний податок

745000

1121763,65

150,5723

19000000

Інші податки та збори

25000

20552,67

82,21068

19010000

Екологічний податок

25000

20564,98

82,25992

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

20000000

Неподаткові надходження

24000000

25020000

Інші неподаткові надходження
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно
із законодавством
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

33010000
40000000

25010000

41034400
41035000
Всього (без
урахування
трансфертів)
Всього

0

-12,31

0

437358,313

217408,67

49,70951

206000

1251,97

0,607752

225000

207678,95

92,30176

6358,3125

8477,75

133,3333

Кошти від продажу землі

290000

428858,03

147,8821

Офіційні трансферти
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Інші субвенції

667455

703286

105,3683

417455

453286

108,5832

250000

250000

100

1682358,31

1912750,01

113,6946

2349813,31

2616036,01

111,3295

Додаток №2 до рішення сесії Пустомитівської міської ради №602 від 13.11.2012р.
Звіт про виконання видаткової частини бюджету Пустомитівської міської ради за 9 місяців 2012 року
загальний фонд

10116

Органи місцевого самоврядування

839000,00

1158100,00

План на
вказаний період
з урахуванням
змін, грн.
871800,00

70101

Дошкільні заклади освіти

3580400,00

4295600,00

3460000,00

Код

Показник

90000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

100203

110204

Благоустрій міст, сіл, селищ
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що
затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу
місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

160101

Землеустрій

180410

Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю
Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і
обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних
у містах бюджетів
Інші видатки

100601

250302
250404
Всього по бюджету

Затверджений
план на рік, грн.

План на рік з
урахуванням
змін, грн.

Касові
видатки за
вказаний
період, грн.
828552,87

%
виконання
на вказаний
період
95,04

3232584,77

93,43

4000,00

4000,00

3000,00

2550,00

85,00

0,00

122000,00

122000,00

122000,00

100,00

1191900,00

1728000,00

1331800,00

1331789,01

100,00

157000,00

227000,00

171430,00

166200,00

96,95

277400,00

298700,00

217100,00

190238,63

87,63

21000,00

286900,00

231900,00

229018,29

98,76

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2547400,00

2547400,00

1829600,00

1562675,04

85,41

2000,00

3200,00

3200,00

1803,00

56,34

8620600,00

10670900,00

8241830,00

7667411,61

93,03

Затверджений
план на рік, грн.

План на рік з
урахуванням
змін, грн.

Касові
видатки за
вказаний
період, грн.
215361,09

%
виконання
на вказаний
період
68,68

спеціальний фонд

70101

Дошкільні заклади освіти

300000,00

401400,00

План на
вказаний період
з урахуванням
змін, грн.
313550,00

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

0,00

240000,00

240000,00

79491,96

33,12

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

0,00

2800,00

2800,00

2800,00

100,00

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

0,00

8477,75

6358,31

8477,75

133,33

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

0,00

136100,00

134725,00

106068,20

78,73

150101

Капітальні вкладення
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх
навчальних закладів
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному
господарстві та на інших аварійних об`єктах комунальної власності
Розробка схем та проектних рішень масового застосування

55000,00

1121800,00

1121800,00

522029,05

46,53

600000,00

200000,00

180000,00

51638,89

28,69

125000,00

8500,00

8500,00

8479,98

99,76

80000,00

348800,00

348800,00

0,00

0,00

0,00

15000,00

15000,00

5868,20

39,12

185000,00

1127838,00

722455,00

617124,88

85,42

175000,00

622200,00

622200,00

489332,44

78,65

25000,00

58600,00

58600,00

0,00

0,00

206000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1751000,00

4291515,75

3774788,31

2106672,44

55,81

Код

150110
150121
150202
160101
170703
180409
240602
240900
Всього по бюджету

Показник

Землеустрій
Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням
автомобільних доріг
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні
фонди суб`єктів підприємницької діяльності
Утилізація відходів
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №603
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про виконання бюджету
Пустомитівської міської ради
за січень-жовтень 2012 року
та внесення змін до його показників
У зв’язку із перевиконанням дохідної частини загального фонду
бюджету, відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши звіт про хід виконання
бюджету міської ради за січень-жовтень 2012 року, на підставі листа
Фінансового управління Пустомитівської районної державної адміністрації
№110 від 01.11.2012р. та протоколу засідання постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради від 02.11.2012р., керуючись ст.78 Бюджетного
кодексу України, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Прийняти до відома інформацію про хід виконання загального фонду
бюджету Пустомитівської міської ради за січень-жовтень 2012 року, а
саме:
- по доходах – в сумі 7 733 948 грн.;
- по видатках – в сумі 8 307 044 грн.
2. Збільшити дохідну частину бюджету Пустомитівської міської ради на
2012 рік в сумі 380,0 тис. грн. за кодом бюджетної класифікації доходів
бюджету 11010100 “Податок на доходи найманих працівників”.
3. Збільшити видаткову частину бюджету Пустомитівської міської ради на
загальну суму 380,0 тис. грн., розподіливши бюджетні асигнування:
o КФК 070101 “Дошкільні заклади освіти” на суму 297,0 тис.грн.:
 КЕКВ 1111 “Заробітна плата” – 85,0 тис.грн.;
 КЕКВ 1120 “Нарахування на заробітну плату” – 27,0
тис.грн.;
 КЕКВ 1133 “Продукти харчування” – 80,0 тис.грн.;

 КЕКВ 1162 “Оплата водопостачання і водовідведення” – 7,0
тис.грн.;
 КЕКВ 1164 “Оплата природного газу” – 98,0 тис.грн.
o КФК 010116 “Органи місцевого самоврядування” на суму 13,0
тис.грн.:
 КЕКВ 1111 “Заробітна плата” – 10,0 тис.грн.;
 КЕКВ 1120 “Нарахування на заробітну плату” – 3,0 тис.грн.;
o КФК 100203 “Благоустрій міста” КЕКВ 1310 “Субвенції і поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)” на суму 70,0
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 №604
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про затвердження
розпоряджень
міського голови
Заслухавши розпорядження міського голови №02-04/168 від 14.09.2012р.
“Про надання допомоги на вирішення соціально-побутових потреб”, №0204/171 від 19.09.2012р. “Про внесення змін до бюджету в межах виділених
асигнувань”, №02-04/177 від 25.09.2012р. “Про внесення змін до бюджету
міської ради”, №02-04/178 від 25.09.2012р. “Про преміювання міського голови
та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради”,
№02-04/181 від 03.10.2012р. “Про внесення змін до бюджету в межах виділених
асигнувань”, №02-04/191 від 16.10.2012р. “Про внесення змін до бюджету в
межах виділених асигнувань”, №02-04/200 від 25.10.2012р. “Про внесення змін
до бюджету в межах виділених асигнувань”, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку
та планування Пустомитівської міської ради від 02.11.2012р., керуючись ст.26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Затвердити розпорядження міського голови:
- №02-04/168 від 14.09.2012р. “Про надання допомоги на вирішення
соціально-побутових потреб”;
- №02-04/171 від 19.09.2012р. “Про внесення змін до бюджету в межах
виділених асигнувань”;
- №02-04/177 від 25.09.2012р. “Про внесення змін до бюджету міської
ради”;
- №02-04/178 від 25.09.2012р. “Про преміювання міського голови та
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради”;
- №02-04/181 від 03.10.2012р. “Про внесення змін до бюджету в межах
виділених асигнувань”;

- №02-04/191 від 16.10.2012р. “Про внесення змін до бюджету в межах
виділених асигнувань”;
- №02-04/200 від 25.10.2012р. “Про внесення змін до бюджету в межах
виділених асигнувань”.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №605
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про тренувальне футбольне
поле у м.Пустомити
У зв’язку із завершенням будівництва тренувального футбольного поля у
м.Пустомити, взявши до уваги декларацію про готовність об’єкта до
експлуатації, зареєстровану Інспекцією державного архітектурно-будівельного
контролю у Львівській області 24.10.2012р., на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань комунального майна, житлово-комунального
господарства, благоустрою, екології та правопорядку Пустомитівської міської
ради від 02.11.2012р., керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити балансову вартість тренувального футбольного поля у
м.Пустомити в сумі 1 020 015 грн.
2. Передати
Пустомитівському
міському
житлово-комунальному
підприємству на баланс для забезпечення належного утримання та
ефективної експлуатації тренувальне футбольне поле у м.Пустомити
площею 7200 м2 вартістю 1 020 015 грн.
3. Зобов’язати Пустомитівське міське житлово-комунальне підприємство
надавати безперебійну можливість Пустомитівській загальноосвітній
школі №2 І-ІІІ ступенів проводити на території тренувального
футбольного поля у м.Пустомити заняття з фізкультури і спорту,
змагання та інші спортивні масові заходи.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №606
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про затвердження балансової
вартості об’єктів за адресою:
м.Пустомити, вул.Козацька, 9
У зв’язку із завершенням робіт з реконструкції існуючої котельні та
капітального ремонту теплових мереж Дошкільного навчального закладу №3 за
адресою: м.Пустомити, вул.Козацька, 9, взявши до уваги декларацію про
готовність об’єкта до експлуатації, зареєстровану Інспекцією державного
архітектурно-будівельного контролю у Львівській області 26.09.2012р., на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань комунального майна,
житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та правопорядку
Пустомитівської міської ради від 02.11.2012р., керуючись Бюджетним кодексом
України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити балансову вартість об’єктів Дошкільного навчального закладу
№3 за адресою: м.Пустомити, вул.Козацька, 9:
- існуюча котельня (реконструкція) в сумі 1 020 076 грн.;
- теплові мережі (капітальний ремонт) в сумі 148 703 грн.
2. Бухгалтерії Пустомитівської міської ради (головний бухгалтер –
п.Н.Тернавська) внести зміни до балансової вартості вказаних об’єктів.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №607
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про присвоєння назви вулиці
у кварталі житлової забудови
“Східний” у м.Пустомити
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Пустомитівської міської
ради щодо присвоєння назви вулиці у кварталі житлової забудови “Східний” у
м.Пустомити, взявши до уваги витяг з протоколу засідання виконавчого
комітету Пустомитівської міської ради від 11.10.2012р., на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань комунального майна, житловокомунального господарства, благоустрою, екології та правопорядку
Пустомитівської міської ради від 02.11.2012р., керуючись ст.26 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Присвоїти назву вулиці у кварталі індивідуальної житлової забудови
“Східний” у м.Пустомити: “вулиця Поршнянська”.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №608
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання
Управлінню капітального будівництва
Львівської обласної державної адміністрації
згоди на виготовлення технічної документації
із землеустрою на земельну ділянку
Розглянувши звернення Львівської обласної державної адміністрації,
Управління капітального будівництва Львівської обласної державної
адміністрації та Пустомитівської районної державної адміністрації про
вирішення питання щодо будівництва нового житлового приміщення під
дитячий будинок сімейного типу, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., керуючись ст.ст. 12, 39, 92
Земельного кодексу України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Управлінню капітального будівництва Львівської обласної
державної адміністрації згоду на виготовлення технічної документації із
землеустрою на земельну ділянку площею 0,1012га для передачі у
постійне користування для будівництва дитячого будинку сімейного
типу, яка розташована у кварталі забудови “Верховина” (ділянка №9) у
с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №609
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Бучинській Марії Григорівні
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Бучинської Марії Григорівни, мешканки с.Наварія,
вул.Яремчука, 10, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,1012га
для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських
будівель у кварталі забудови “Верховина” (ділянка №48) в с.Наварія, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
31.10.2012р., 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 Бучинській Марії Григорівні дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,1012га
для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських
будівель у кварталі забудови “Верховина” (ділянка №48) в с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №610
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про встановлення
пам’ятного знаку
Розглянувши колективне звернення мешканців м.Пустомити про надання
дозволу на встановлення каплички на місці старого цвинтару на захід від
вул.Шевченка у м.Пустомити (урочище “Вир”), на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., керуючись ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Погодити встановлення мешканцями м.Пустомити пам’ятного знаку
релігійно-християнського характеру на місці старого цвинтару на захід
від вул.Шевченка у м.Пустомити (урочище “Вир”).

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №611
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Гаффарова Володимира Маджидовича
Розглянувши заяву Гаффарова Володимира Маджидовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Ломоносова, 1, про продовження договору оренди земельної
ділянки площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового
будинку та господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Плесня” у
м.Пустомити (ділянка №14), на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., керуючись ст. ст. 12, 40, 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 5 років договір оренди земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Плесня” у
м.Пустомити
(ділянка
№14),
укладений
12.12.2007р.
між
Пустомитівською міською радою та Гаффаровим Володимиром
Маджидовичем.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №612
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Сакала Федора Степановича
Розглянувши заяву Сакала Федора Степановича, мешканця м.Пустомити,
вул.Фабрична, 17/17, про продовження договору оренди земельної ділянки
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити
(ділянка №5), на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 31.10.2012р., керуючись ст. ст. 12, 40, 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 5 років договір оренди земельної ділянки площею
0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити (ділянка №5), укладений 17.12.2007р. між Пустомитівською
міською радою та Сакалом Федором Степановичем.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №613
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Столяра Олександра Михайловича
Розглянувши заяву Столяра Олександра Михайловича, мешканця
м.Пустомити, вул.Гончара, 3/6, про продовження договору оренди земельної
ділянки площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового
будинку та господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити (ділянка №24), на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., керуючись ст. ст. 12, 40, 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 5 років договір оренди земельної ділянки площею
0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Східний” у
м.Пустомити
(ділянка
№24),
укладений
17.12.2007р.
між
Пустомитівською міською радою та Столяром Олександром
Михайловичем.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №614
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
фізичної особи – підприємця
Сада Юрія Олександровича
Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Сада Юрія
Олександровича, мешканця м.Пустомити, вул.Козацька, 15/27, про
продовження договору оренди земельної ділянки площею 0,0157га для
розміщення магазину продуктових товарів на вул.Шевченка у м.Пустомити, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
31.10.2012р., 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 5 років договір оренди земельної ділянки площею
0,0157га для розміщення магазину продуктових товарів на вул.Шевченка
у м.Пустомити, укладений 27.12.2007р. між Пустомитівською міською
радою та фізичною особою – підприємцем Садом Юрієм
Олександровичем.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у трьохкратному розмірі діючих ставок земельного податку.
3. Фізичній особі – підприємцю Саду Юрію Олександровичу до 29.12.2012р.
укласти з Пустомитівською міською радою договір оренди вищевказаної
земельної ділянки та зареєструвати договір оренди в органі, який
проводить його державну реєстрацію.
4. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Сада Юрія Олександровича
підтримувати належний санітарний стан на орендованій земельній
ділянці, зупинці автотранспорту, яка розташована поруч з нею, та
прилеглій до орендованої ділянки території.

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.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №615
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки за адресою:
м.Пустомити, вул.Спортивна, 7б
Розглянувши заяву Мороза Івана Степановича, мешканця м.Пустомити,
вул.Крип’якевича, 40, про затвердження технічної документації із землеустрою
на земельну ділянку площею 0,0249га, яка підлягає продажу для
обслуговування
приміщення
магазину
за
адресою:
м.Пустомити,
вул.Спортивна, 7б, взявши до уваги технічну документацію із землеустрою,
виготовлену ПП “Центр ринкових досліджень”, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., керуючись ст. ст.
12, 127, 128 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку
площею 0,0249га, яка підлягає продажу Морозу Івану Степановичу для
обслуговування приміщення магазину за адресою: м.Пустомити,
вул.Крип’якевича, 40.
2. Морозу Івану Степановичу забезпечувати доступ представникам
відповідних служб для експлуатації інженерних мереж, що розташовані
на земельній ділянці, яка підлягає продажу.
3. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0249га,
яка розташована за адресою: м.Пустомити, вул.Спортивна, 7б, для
обслуговування приміщення магазину.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №616
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання ПП “Вапнярка”
дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо
передачі в оренду земельної ділянки
Розглянувши звернення ПП “Вапнярка” про припинення права
користування частиною земельної ділянки орієнтовною площею 0,5га, яка
перебуває в оренді ПП “Вапнярка”, та внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради №560 від 18.09.2012р. “Про надання ПП
“Вапнярка” дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки” в частині надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою на земельну ділянку орієнтовною площею 1,2 га
для надання її в оренду під обслуговування адмінбудинку та печі з випалу
вапна за адресою: с.Наварія, вул.Львівська, 148б, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р.,
керуючись ст. ст. 12, 93, 124, 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 частиною земельної ділянки орієнтовною
площею 0,50га, яка перебуває в оренді ПП “Вапнярка” за адресою:
с.Наварія, вул.Львівська, 148б.
2. Внести зміни в рішення сесії Пустомитівської міської ради №560 від
18.09.2012р. “Про надання ПП “Вапнярка” дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки”, виклавши
його в наступній редакції:

1. “Надати ПП “Вапнярка” дозвіл на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо передачі в оренду земельної
ділянки орієнтовною площею 1,2 га для обслуговування
адмінбудинку та печі з випалу вапна за адресою: с.Наварія,
вул.Львівська, 148б.”

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №617
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про затвердження детального
плану території індивідуальної житлової
забудови на вул.Садовій у м.Пустомити
Розглянувши заяву Михальчишин Ганни Павлівни, мешканки с.Лапаївка,
вул.Кармелюка, 34, про затвердження детального плану території
індивідуальної житлової забудови на вул.Садовій у м.Пустомити, розробленого
ПП “Інститут містобудування та архітектури”, та надання дозволу на
виготовлення проекту відведення по зміні цільового призначення земельної
ділянки площею 0,2800га з цільового призначення “ведення особистого
селянського господарства” на цільове призначення “будівництво та
обслуговування житлового будинку та господарських будівель”, на підставі
протоколу громадських слухань щодо обговорення детального плану території
від 21.09.2012р. та протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради
від 31.10.2012р., керуючись „Порядком зміни цільового призначення земель, які
перебувають у власності громадян або юридичних осіб”, затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України №502 від 11.04.2002р., ст. ст. 12, 20,
33, 40 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 індивідуальної житлової забудови
на вул.Садовій у м.Пустомити.
2. Надати Михальчишин Ганні Павлівні згоду на розроблення проекту
землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки площею
0,2800га, яка розташована на вул.Садовій у м.Пустомити, з цільового
призначення “для ведення особистого селянського господарства” на дві
земельні ділянки по 0,1400га кожна з цільовим призначенням “для
будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських
будівель”.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №618
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про затвердження детального плану території
під будівництво та обслуговування житлового
будинку та господарських будівель
на вул.Глинській у м.Пустомити
Розглянувши заяву Мороз Оксани Романівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Лугова, 124, про затвердження детального плану території під будівництво
та обслуговування житлового будинку та господарських будівель на
вул.Глинській у м.Пустомити, розробленого ПП “Інститут містобудування та
архітектури”, та надання дозволу на розробку проекту відведення по зміні
цільового призначення земельної ділянки площею 0,1237га з цільового
призначення “ведення особистого селянського господарства” на цільове
призначення “будівництво та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель”, на підставі протоколу громадських слухань щодо
обговорення детального плану території від 08.11.2012р. та протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., керуючись
„Порядком зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності
громадян або юридичних осіб”, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України №502 від 11.04.2002р., ст. ст. 12, 20, 33, 40 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 під будівництво та обслуговування
житлового будинку та господарських будівель на вул.Глинській у
м.Пустомити.
2. Надати Мороз Оксані Романівні згоду на розроблення проекту
землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки площею
0,1237га, яка розташована на вул.Глинській у м.Пустомити, з цільового
призначення “для ведення особистого селянського господарства” на
цільове призначення “для будівництва та обслуговування житлового
будинку та господарських будівель”.
Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №619
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про внесення змін до рішення
сесії Пустомитівської міської ради
№87 від 15.03.2011р.
Розглянувши заяву Віблої Ілони Юріївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Шевченка, 97, про надання дозволу на виготовлення детального плану
земельної ділянки площею 0,1331га для зміни цільового призначення земельної
ділянки з цільового призначення “ведення особистого селянського
господарства” на цільове призначення “для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських будівель” за адресою: м.Пустомити,
вул.Шевченка, 97, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 31.10.2012р., керуючись ст.19 Закону України “Про
регулювання містобудівної діяльності”, ст. ст. 12, 20 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 №87 від
15.03.2011р. “Про надання Віблій Ілоні Юріївні згоди на розроблення
проекту зміни цільового призначення земельної ділянки”, виклавши його
в наступній редакції:
“1. Надати Віблій Ілоні Юріївні згоду на виготовлення детального
плану території зміни цільового призначення земельної ділянки
площею 0,1331га, яка розташована на вулиці Шевченка у
м.Пустомити, з цільового призначення “для ведення особистого
селянського господарства” на цільове призначення “для
будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель”.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №620
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Салосі Зиновію Степановичу
дозволу на виготовлення дублікату
сертифікату на землю (пай)
Розглянувши заяву Салохи Зиновія Степановича, мешканця м.Львова,
вул.Шевченка, 107/1, про надання дозволу на виготовлення дублікату
сертифікату на землю (пай) серія ЛВ №033635, реєстраційний №375, виданого
на його ім’я 22.08.1997р. при роздержавленні земель ВАТ “Птахофабрика
Пустомитівська”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 31.10.2012р., керуючись ст.12 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Салосі Зиновію Степановичу дозвіл на виготовлення дублікату
сертифікату на землю (пай) площею 0,60 умовних кадастрових гектари
серія ЛВ №033635, реєстраційний №375, виданого 22.08.1997р. при
роздержавленні земель ВАТ “Птахофабрика Пустомитівська”.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №621
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Пакош Юлії Федорівні
дозволу на виготовлення дублікату
сертифікату на землю (пай)
Розглянувши заяву Пакош Юлії Федорівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Чайковського, 57, про надання дозволу на виготовлення дублікату
сертифікату на землю (пай) серія ЛВ №134563, реєстраційний №66, виданого
на її ім’я 22.05.1997р. при роздержавленні земель ВАТ “Птахофабрика
Пустомитівська”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 31.10.2012р., керуючись ст.12 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Пакош Юлії Федорівні дозвіл на виготовлення дублікату
сертифікату на землю (пай) площею 3,11 умовних кадастрових гектари
серія ЛВ №134563, реєстраційний №66, виданого 22.05.1997р. при
роздержавленні земель КСП ім.Т.Г.Шевченка.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №622
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання
Легенькому Віктору Миколайовичу
дозволу на виготовлення дублікату
сертифікату на землю (пай)
Розглянувши заяву Легенького Віктора Миколайовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Мазепи, 6/4, про надання дозволу на виготовлення дублікату
сертифікату на землю (пай) серія ЛВ №004260, реєстраційний №241, виданого
на ім’я його покійного брата – Легенького Володимира Миколайовича
22.08.1997р. при роздержавленні земель ВАТ “Птахофабрика Пустомитівська”,
на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради
від 31.10.2012р., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Надати Легенькому Віктору Миколайовичу дозвіл на виготовлення
дублікату сертифікату на землю (пай) площею 0,60 умовних кадастрових
гектари серія ЛВ №004260, реєстраційний №241, виданого на ім’я його
покійного брата – Легенького Володимира Миколайовича 22.08.1997р.
при роздержавленні земель ВАТ “Птахофабрика Пустомитівська”.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №623
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про припинення права користування
земельною ділянкою під городництво
Розглянувши заяву Харкавців Любомири Йосипівни, мешканки с.Наварія,
вул.Яремчука, 30, про припинення права користування земельними ділянками
під городництво площами 0,38га, 0,125га, 0,05га у с.Наварія, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
31.10.2012р., 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 Харкавців Любомири Йосипівни
земельними ділянками під городництво площами 0,38га, 0,125га, 0,05га у
с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №624
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про затвердження
уточнених площ
земельних ділянок
на вул.Тичини у м.Пустомити
Розглянувши заяву Коваль Любові Василівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Тичини, 107, про уточнення площі земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку і господарських будівель та ведення
особистого селянського господарства, які розташовані на вул.Тичини у
м.Пустомити, взявши до уваги акт встановлення і узгодження меж земельних
ділянок Коваль Любові Василівни, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81,
121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити уточнені площі земельних ділянок, які розташовані за
адресою: м.Пустомити, вул.Тичини, 107:
- 0,1000га - для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель;
- 0,1354га - для ведення особистого селянського господарства;
- 0,1110га - для ведення особистого селянського господарства.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №625
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про передачу
Бас Уляні Петрівні
у власність земельної ділянки
на вул.Грінченка у м.Пустомити
Розглянувши заяву Бас Уляни Петрівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Грінченка, 1, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,1000га
для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Грінченка у м.Пустомити, взявши до уваги
технічну документацію з передачі у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлену ПП “Центр ринкових досліджень”, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., керуючись ст.ст. 12,
40, 118, 121 Земельного кодексу України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з передачі Бас Уляні Петрівні у
власність земельної ділянки площею 0,1000га для будівництва і
обслуговування житлового будинку та господарських будівель, яка
розташована на вул.Грінченка у м.Пустомити.
2. Передати Бас Уляні Петрівні у власність земельну ділянку площею
0,1000га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Грінченка у
м.Пустомити.
3. Зобов’язати Бас Уляну Петрівну 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.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №626
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про передачу
Кавці Ромі Петрівні
у власність земельної ділянки
на вул.Садовій у м.Пустомити
Розглянувши заяву Кавки Роми Петрівни, мешканки с.Підсадки
Пустомитівського району, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,1390га 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 ПП “Центр
ринкових досліджень”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., керуючись ст.ст. 12, 33, 118, 121,
186-1 Земельного кодексу України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Кавці Ромі Петрівні
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства на вул.Садовій у м.Пустомити.
2. Передати Кавці Ромі Петрівні у власність земельну ділянку площею
0,1390га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Садовій у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Кавку Рому Петрівну 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.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №627
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про передачу
Кардашу Володимиру Ярославовичу
у власність земельної ділянки
на вул.Грабина у м.Пустомити
Розглянувши заяву Кардаша Володимира Ярославовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Грабина, 2, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,0122га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Грабина у м.Пустомити, взявши до уваги технічну
документацію з передачі у власність вказаної земельної ділянки, виготовлену
ПП “Центр ринкових досліджень”, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., керуючись ст.ст. 12, 33, 118, 121,
186-1 Земельного кодексу України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з передачі Кардашу Володимиру
Ярославовичу у власність земельної ділянки площею 0,0122га для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована на
вул.Грабина у м.Пустомити.
2. Передати Кардашу Володимиру Ярославовичу у власність земельну
ділянку площею 0,0122га для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована на вул.Грабина у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Кардаша Володимира 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.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №628
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про передачу
Костишину Михайлу Миколайовичу
у власність земельної ділянки
на вул.Заньковецької у м.Пустомити
Розглянувши заяву Костишина Михайла Миколайовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Заньковецької, 16, про передачу у власність земельної
ділянки площею 0,0865га для будівництва і обслуговування житлового будинку
та господарських будівель, яка розташована на вул.Заньковецької у
м.Пустомити, взявши до уваги технічну документацію з передачі у власність
вказаної земельної ділянки, виготовлену Пустомитівським ВВ ЦДЗК, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
31.10.2012р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України та
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з передачі Костишину Михайлу
Миколайовичу у власність земельної ділянки площею 0,0865га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Заньковецької у м.Пустомити.
2. Передати Костишину Михайлу Миколайовичу у власність земельну
ділянку площею 0,0865га для будівництва і обслуговування житлового
будинку
та
господарських
будівель,
яка
розташована
на
вул.Заньковецької у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Костишина Михайла 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.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №629
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про передачу
Крив’яку Степану Степановичу
у власність земельної ділянки
на вул.Чайковського у м.Пустомити
Розглянувши заяву Крив’яка Степана Степановича, мешканця
м.Пустомити, вул.Чайковського, 45, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1235га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Чайковського у м.Пустомити, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ПП “Центр ринкових досліджень”, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р.,
керуючись ст.ст. 12, 33, 118, 121, 186-1 Земельного кодексу України та п.34 ч.1
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Крив’яку Степану
Степановичу земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства на вул.Чайковського у м.Пустомити.
2. Передати Крив’яку Степану Степановичу у власність земельну ділянку
площею 0,1235га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Чайковського у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Крив’яка Степана Степановича 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.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №630
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про передачу
Купріяновій Дарії Степанівні
у власність земельної ділянки
на вул.Луговій у м.Пустомити
Розглянувши заяву Купріянової Дарії Степанівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Лугова, 44, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1000га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Луговій у м.Пустомити,
взявши до уваги технічну документацію з передачі у власність вказаної
земельної ділянки, виготовлену фізичною особою – підприємцем Лопаткою
Оксаною Ігорівною, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 31.10.2012р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з передачі Купріяновій Дарії
Степанівні у власність земельної ділянки площею 0,1000га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Луговій у м.Пустомити.
2. Передати Купріяновій Дарії Степанівні у власність земельну ділянку
площею 0,1000га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Луговій у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Купріянову Дарію Степанівну 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 №631
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про передачу
Малецькому Володимиру Івановичу
у власність земельної ділянки
на вул.Новій у м.Пустомити
Розглянувши заяву Малецького Володимира Івановича, мешканця
м.Пустомити, вул.Нова, 18, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,0706га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Новій у м.Пустомити, взявши
до уваги технічну документацію з передачі у власність вказаної земельної
ділянки, виготовлену ПП “Центр ринкових досліджень”, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р.,
керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України та п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з передачі Малецькому Володимиру
Івановичу у власність земельної ділянки площею 0,0706га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Новій у м.Пустомити.
2. Передати Малецькому Володимиру Івановичу у власність земельну
ділянку площею 0,0706га для будівництва і обслуговування житлового
будинку та господарських будівель, яка розташована на вул.Новій у
м.Пустомити.
3. Зобов’язати Малецького Володимира Івановича 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.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №632
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про передачу Молчко Дануті Михайлівні
у власність земельної ділянки в кварталі
забудови “Піщанка” у м.Пустомити
Розглянувши заяву Молчко Данути Михайлівни, мешканки м.Львова,
вул.Солодова, 1/11, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована в кварталі забудови “Піщанка”
(ділянка №51) у м.Пустомити, взявши до уваги технічну документацію з
передачі у власність вказаної земельної ділянки, виготовлену ПП “Центр
ринкових досліджень”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з передачі Молчко Дануті Михайлівні
у власність земельної ділянки площею 0,1000га для будівництва і
обслуговування житлового будинку та господарських будівель, яка
розташована в кварталі забудови “Піщанка” (ділянка №51) у
м.Пустомити.
2. Передати Молчко Дануті Михайлівні у власність земельну ділянку
площею 0,1000га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована в кварталі забудови “Піщанка”
(ділянка №51) у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Молчко Дануту Михайлівну 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 №633
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про передачу
Пакошу Володимиру Дмитровичу
у власність земельної ділянки
на вул.Чайковського у м.Пустомити
Розглянувши заяву Пакоша Володимира Дмитровича, мешканця
м.Пустомити, вул.Чайковського, 37, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1000га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Чайковського у м.Пустомити,
взявши до уваги технічну документацію з передачі у власність вказаної
земельної ділянки, виготовлену ТзОВ “Галземпроект”, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р.,
керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України та п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з передачі Пакошу Володимиру
Дмитровичу у власність земельної ділянки площею 0,1000га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Чайковського у м.Пустомити.
2. Передати Пакошу Володимиру Дмитровичу у власність земельну ділянку
площею 0,1000га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Чайковського у
м.Пустомити.
3. Зобов’язати Пакоша Володимира Дмитровича 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.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №634
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Білогану Володимиру Степановичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Білогана Володимира Степановича, мешканця
м.Пустомити, вул.І.Франка, 9, про надання дозволу на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,0800га для
будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель на
вул.І.Франка у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., 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 Білогану Володимиру Степановичу дозвіл на виготовлення
технічної документації з передачі у власність земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0800га для будівництва та обслуговування
житлового будинку і господарських будівель на вул.І.Франка у
м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №635
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Гав’яку Володимиру Михайловичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Гав’яка Володимира Михайловича, мешканця
м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 18, про надання дозволу на виготовлення
технічної документації з передачі у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Гайдамацькій у м.Пустомити, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
31.10.2012р., 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 Гав’яку Володимиру Михайловичу дозвіл на виготовлення
технічної документації з передачі у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Гайдамацькій у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №636
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Гринюсу Богдану Оксентійовичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Гринюса Богдана Оксентійовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Котляревського, 4, про надання дозволу на виготовлення
технічної документації з передачі у власність земельної ділянки площею
0,0800га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Фабричній у м.Пустомити, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
31.10.2012р., 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 Гринюсу Богдану Оксентійовичу дозвіл на виготовлення
технічної документації з передачі у власність земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0800га для будівництва та обслуговування
житлового будинку і господарських будівель на вул.Фабричній у
м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №637
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Гуку Михайлу Григоровичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Гука Михайла Григоровича, мешканця м.Пустомити,
вул.Фабрична, 12, про надання дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки площею 0,0700га для будівництва та
обслуговування житлового будинку і господарських будівель на вул.Фабричній
у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 31.10.2012р., 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 Гуку Михайлу Григоровичу дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0700га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Фабричній у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №638
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Дзеню Григорію Петровичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Дзеня Григорія Петровича, мешканця м.Пустомити,
вул.Людкевича, 41, про надання дозволу на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,1000га для
будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель на
вул.Людкевича у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., 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 Дзеню Григорію Петровичу дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,1000га
для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських
будівель на вул.Людкевича у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №639
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Ілюкевич Євгенії Іванівні
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Ілюкевич Євгенії Іванівни, мешканки м.Львова,
вул.Володимира Великого, 63/23, про надання дозволу на виготовлення
технічної документації з передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,04га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Грушевського у м.Пустомити, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
31.10.2012р., 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 Ілюкевич Євгенії Іванівні дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,04га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Грушевського у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №640
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Калениченку Ігорю Архиповичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Калениченка Ігоря Архиповича, мешканця
м.Пустомити, вул.Лесі Українки, 7, про надання дозволу на виготовлення
технічної документації з передачі у власність земельної ділянки площею
0,0969га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Наливайка у м.Пустомити, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р.,
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 Калениченку Ігорю Архиповичу дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,0969га
для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських
будівель на вул.Наливайка у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №641
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Калениченку Юрію Ігоровичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Калениченка Юрія Ігоровича, мешканця м.Пустомити,
вул.Грушевського, 64/1, про надання дозволу на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,1000га для
будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель на
вул.Лесі Українки у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., 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 Калениченку Юрію Ігоровичу дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,1000га
для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських
будівель на вул.Лесі Українки у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №642
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Карп’яку Володимиру Григоровичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Карп’яка Володимира Григоровича, мешканця
м.Пустомити, вул.Чайковського, 17, про надання дозволу на виготовлення
технічної документації з передачі у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Чайковського у м.Пустомити, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
31.10.2012р., 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 Карп’яку Володимиру Григоровичу дозвіл на виготовлення
технічної документації з передачі у власність земельної ділянки
орієнтовною площею 0,1000га для будівництва та обслуговування
житлового будинку і господарських будівель на вул.Чайковського у
м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №643
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Коцюмбас Галині Степанівні
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Коцюмбас Галини Степанівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Глинська, 76, про надання дозволу на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,1000га для
будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель на
вул.Глинській у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії
з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., 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 Коцюмбас Галині Степанівні дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Глинській у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №644
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Кузі Ігорю Михайловичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Кузи Ігоря Михайловича, мешканця м.Львова,
вул.Володимира Великого, 22/24, про надання дозволу на виготовлення
технічної документації з передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,05га для обслуговування літньої кухні і сараю на вул.Грушевського у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 31.10.2012р., 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 Ігорю Михайловичу дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,05га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Грушевського у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №645
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Кузьмінському Ігорю Володимировичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Кузьмінського Ігоря Володимировича, мешканця
смт.Великий Любінь, вул.Львівська, 229, про надання дозволу на виготовлення
технічної документації з передачі у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель у кварталі забудови “Юність-4” (ділянка №52) у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 31.10.2012р., 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 Кузьмінському Ігорю Володимировичу дозвіл на виготовлення
технічної документації з передачі у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель у кварталі забудови “Юність-4” (ділянка №52) у
м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №646
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Лапичак Наталії Аксентіївні
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Лапичак Наталії Аксентіївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Глинська, 22/4, про надання дозволу на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,1100га для
будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель на
вул.Грінченка у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії
з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., 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 Лапичак Наталії Аксентіївні дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Грінченка у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №647
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Малиновській Вероніці Збігнівні
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Малиновської Вероніки Збігнівни, мешканки
с.Наварія, вул.Львівська, 150, про надання дозволу на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,1200га для
будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель на
вул.Львівській у с.Наварія, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., 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 Малиновській Вероніці Збігнівні дозвіл на виготовлення
технічної документації з передачі у власність земельної ділянки площею
0,1200га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Львівській у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №648
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Павлюк Валентині Миколаївні
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Павлюк Валентини Миколаївни, мешканки
м.Пустомити, вул.Грушевського, 31/12, про надання дозволу на виготовлення
технічної документації з передачі у власність земельної ділянки площею
0,0600га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Довженка у м.Пустомити, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р.,
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 Павлюк Валентині Миколаївні дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,0600га
для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських
будівель на вул.Довженка у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №649
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Пакошу Миколі Остаповичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Пакоша Миколи Остаповича, мешканця м.Пустомити,
вул.Ставкова, 33, про надання дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки площею 0,0800га для будівництва та
обслуговування житлового будинку і господарських будівель на вул.Ставковій
у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 31.10.2012р., 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 Миколі Остаповичу дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,0800га
для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських
будівель на вул.Ставковій у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №650
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Сверловичу Павлу Луковичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Сверловича Павла Луковича, мешканця с.Наварія,
вул.Шкільна, 1/6, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,1012га
для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських
будівель на вул.Верховинській у с.Наварія, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., 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 Сверловичу Павлу Луковичу дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,1012га
для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських
будівель на вул.Верховинській у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №651
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Сивулич Онисії Григорівні
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Сивулич Онисії Григорівни, мешканки с.Наварія,
вул.Львівська, 83, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,1700га
для 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
31.10.2012р., 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 Сивулич Онисії Григорівні дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,17га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Львівській у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №652
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Сивуличу Миколі Васильовичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Сивулича Миколи Васильовича, мешканця с.Наварія,
вул.Стефаника, 12, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,08га
для обслуговування житлового будинку на вул.Стефаника у с.Наварія, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
31.10.2012р., 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 Сивуличу Миколі Васильовичу дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,08га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Стефаника у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №653
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Сусіді Любові Миколаївні
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Сусіди Любові Миколаївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Коновальця, 8, про надання дозволу на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,08га для
будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель на
вул.Коновальця у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 31.10.2012р., 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 Сусіді Любові Миколаївні дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,08га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Коновальця у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №654
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Вітульській Світлані Миколаївні
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Вітульської Світлани Миколаївни, мешканки
м.Пустомити, вул.Глинська, 24/7, про надання дозволу на виготовлення
технічної документації з передачі у власність земельної ділянки площею
0,0125га для ведення особистого селянського господарства на вул.Конституції у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 31.10.2012р., 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 Вітульській Світлані Миколаївні дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,0125га
для ведення особистого селянського господарства на вул.Конституції у
м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №655
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Калениченку Юрію Ігоровичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Калениченка Юрія Ігоровича, мешканця м.Пустомити,
вул.Грушевського, 64/1, про надання дозволу на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,0654га для
ведення особистого селянського господарства на вул.Лесі Українки у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 31.10.2012р., 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 Калениченку Юрію Ігоровичу дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,0654га
для ведення особистого селянського господарства на вул.Лесі Українки у
м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №656
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Карп’яку Ігорю Володимировичу
згоди на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Карп’яка Ігоря Володимировича, мешканця
м.Пустомити, вул.Чайковського, 17, про надання дозволу на виготовлення
проекту відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,14га для передачі
у власність 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 31.10.2012р., керуючись ст.ст. 12, 33, 118
Земельного кодексу України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Карп’яку Ігорю Володимировичу згоду на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,14га для передачі у власність для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована на вул.Чайковського у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №657
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Кійко Марії Богданівні
згоди на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Кійко Марії Богданівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Котляревського, 39, про надання дозволу на виготовлення проекту
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0696га для передачі у
власність 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 31.10.2012р., керуючись ст.ст. 12, 33, 118
Земельного кодексу України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Кійко Марії Богданівні згоду на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,07га для передачі у власність для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована на вул.Котляревського у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №658
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про надання Загорбенській Юлії Сергіївні
згоди на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у м.Пустомити
Розглянувши заяву Загорбенської Юлії Сергіївни, мешканки
м.Пустомити, вул.Козацька, 4/4, про надання дозволу на виготовлення проекту
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10га для ведення
городництва поряд з її присадибою на вул.Радоцинській у м.Пустомити, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
31.10.2012р., керуючись ст.ст. 12, 36, 93, 124 Земельного кодексу України та
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Загорбенській Юлії Сергіївні згоду на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,10га для передачі в оренду для ведення городництва, яка розташована
поряд з її присадибою на вул.Радоцинській у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №659
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про звернення до
Пустомитівської районної ради
та Управління Держкомзему
у Пустомитівському районі
Розглянувши розпорядження голови Пустомитівської районної державної
адміністрації “Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського
господарства на території Пустомитівської міської ради за межами населеного
пункту”, прийняті у другій половині 2012 року, взявши до уваги те, що
Пустомитівська міська рада є органом місцевого самоврядування, що
представляє територіальні громади м.Пустомити та с.Наварія та здійснює від їх
імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, на
підставі ст.144 Конституції України, керуючись інтересами територіальних
громад м.Пустомити та с.Наварія, ст. ст. 10, 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Звернутися до Управління Держкомзему у Пустомитівському районі
(Відділу Державного агентства земельних ресурсів у Пустомитівському
районі) з рекомендацією погоджувати проекти землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Пустомитівської міської ради за
межами населеного пункту після погодження зі сесією Пустомитівської
міської ради.
2. Звернутися до Пустомитівської районної ради з проханням розглянути на
черговому засіданні сесії питання про надання оцінки діям
Пустомитівської районної державної адміністрації щодо масового
надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського
господарства на території Пустомитівської міської ради за межами
населеного пункту особам, які не є членами територіальних громад
м.Пустомити та с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №660
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про виділення коштів
для співфінансування
поточного ремонту
У зв’язку з виділенням коштів з обласного бюджету на поточний ремонт
дороги від вул.Даші Дяченко до вул.Відродження у м.Пустомити та з метою
виконання умови щодо забезпечення співфінансування з бюджету міської ради,
керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Спрямувати кошти в сумі 5100 грн. на КФК 170703 “Видатки на
проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом
та утриманням автомобільних доріг” КЕКВ 1134 “Оплата послуг (крім
комунальних)” як співфінансування поточного ремонту дороги від
вул.Даші Дяченко до вул.Відродження у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №661
двадцята сесія шостого демократичного скликання
13.11.2012р.
Про передачу
Дробот Ярославі Володимирівні
та Дробот Оксані Миколаївні
у власність земельної ділянки
на вул.І.Франка у м.Пустомити
Розглянувши заяву Дробот Ярослави Володимирівни та Дробот Оксани
Миколаївни, мешканців м.Пустомити, вул.І.Франка, 3, про передачу у спільну
сумісну власність земельної ділянки площею 0,0762га для будівництва і
обслуговування житлового будинку та господарських будівель, яка
розташована на вул.І.Франка у м.Пустомити, взявши до уваги технічну
документацію з передачі у власність вказаної земельної ділянки, виготовлену
ПП “Центр ринкових досліджень”, керуючись ст. ст. 12, 40, 89, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з передачі Дробот Ярославі
Володимирівні та Дробот Оксані Миколаївні у власність земельної
ділянки площею 0,0762га для будівництва і обслуговування житлового
будинку та господарських будівель, яка розташована на вул.І.Франка у
м.Пустомити.
2. Передати Дробот Ярославі Володимирівні та Дробот Оксані Миколаївні у
спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0,0762га для
будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських
будівель на вул.І.Франка у м.Пустомити.
3. Дробот Ярославі Володимирівні та Дробот Оксані Миколаївні
забезпечувати доступ представникам відповідних служб для експлуатації
інженерних мереж, які розташовані на земельній ділянці, що передається
у власність.

Міський голова

Ростислав Ярема

