Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1619
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про поруку у фінансових
зобов’язаннях Пустомитівського міського
житлово-комунального підприємства
Розглянувши звернення ТзОВ “Санком-Львів” від 16.12.2014р. про
укладення договору поруки у фінансових зобов’язаннях Пустомитівського
міського житлово-комунального підприємства, з метою недопущення
погіршення фінансового стану Пустомитівського міського житловокомунального підприємства, у відповідності до рішення сесії Пустомитівської
міської ради №1616 від 08.12.2014р. “Про гарантування ТзОВ “Санком-Львів”
оплати вартості наданих Пустомитівському міському житлово-комунальному
підприємству послуг”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування від
18.12.2014р., керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Пустомитівській міській раді виступити поручителем за договорами, які
укладені між Пустомитівським міським житлово-комунальним
підприємством та ТзОВ “Санком-Львів” щодо надання послуг з
накопичення та вивезення твердих побутових відходів з метою подальшої
утилізації
(захоронення)
на
загальну
суму
заборгованості
Пустомитівського міського житлово-комунального підприємства перед
ТзОВ “Санком-Львів” за надані послуги у розмірі 438 569, 94 грн.
(чотириста тридцять вісім тисяч п’ятсот шістдесят дев’ять гривень 94
копійки).
2. В.о. міського голови, секретарю Пустомитівської міської ради Серняку
Олегу Володимировичу укласти з ТзОВ “Санком-Львів” Договір поруки,
що додається до рішення, на виконання умов договорів, які укладені між
Пустомитівським міським житлово-комунальним підприємством та ТзОВ
“Санком-Львів” щодо надання послуг з накопичення та вивезення
твердих побутових відходів з метою подальшої утилізації (захоронення)
на загальну суму заборгованості Пустомитівського міського житловокомунального підприємства перед ТзОВ “Санком-Львів” за надані
послуги у розмірі 438 569, 94 грн. (чотириста тридцять вісім тисяч
п’ятсот шістдесят дев’ять гривень 94 копійки).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова п.В.Барковський).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Додаток до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№1619 від 23.12.2014р.
Договір поруки
На виконання Рішення Пустомитівської міської ради № 1616 від 08.12.2014 року "Про
гарантування ТзОВ "Санком – Львів" оплати вартості наданих Пустомитівському міському
житлово – комунальному підприємству послуг", а також на виконання Рішення
Пустомитівської міської ради №1619 від 23.12.2014 року "Про поруку у фінансових
зобов’язаннях Пустомитівського міського житлово-комунального підприємства"
між
Товариством з обмеженою відповідальністю "Санком – Львів", в особі директора
Естремського С.П., який діє на підставі Статуту Товариства (надалі Кредитор),
Пустомитівською міською радою, в особі виконуючого обов’язки міського голови
Серняка Олега Володимировича, який діє на підставі Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" (надалі Поручитель), та
Пустомитівським міським житлово – комунальним підприємством, в особі директора
Боцвіна В.С., який діє на підставі Статуту Підприємства (надалі Боржник)
укладений даний договір про наступне:
1. Пустомитівська міська рада виступає поручителем перед товариством з обмеженою
відповідальністю "Санком – Львів" за зобов’язаннями Пустомитівського міського житлово –
комунального підприємства перед Кредитором за договорами про надання послуги з
накопичення та вивезення з метою подальшої утилізації (захоронення) твердих побутових
відходів, укладених між Боржником та Кредитором на загальну суму заборгованості
Боржника перед Кредитором за надані послуги у розмірі 438 569 (чотириста тридцять вісім
тисяч п’ятсот шістдесят дев'ять) гривень 94 копійки.
2. Поручитель несе відповідальність також у випадку, якщо ним було надано
фінансування Боржнику для оплати заборгованості за основним зобов’язанням, однак
Боржник вчасно (не в повному обсязі, зовсім) не перерахував такі кошти Кредитору.
3. Пустомитівська міська рада несе додаткову (субсидіарну) відповідальність за
зобов’язаннями, які зазначені у п. 1. цього договору у випадку часткового або повного
невиконання зобов’язання Боржником до 31 березня 2015 року включно.
4. Поручитель несе відповідальність за зобов’язаннями Боржника лише в межах
основної суми боргу, зазначеної у п. 1 цього Договору, та не зобов'язаний відшкодовувати
будь – які штрафні санкцій, якщо такі будуть застосовані до Боржника.
5. У випадку порушення Боржником своїх зобов’язань за вищезгаданими договорами,
Кредитор вправі звернутися з вимогою до Поручителя, та/або безпосередньо до суду про
стягнення коштів з Поручителя.
6. Кредитор вправі пред’явити вимогу до Поручителя до 01 квітня 2016 року включно.
7. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, у разі зміни
зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності,
а також у разі переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового
боржника.
8. У випадку виконання Поручителем у повному обсязі зобов’язань за цим договором
до нього переходять усі права Кредитора за договорами, які укладені між Боржником та
Кредитором.

9. У всіх інших випадках, неврегульованих даним договором, сторони керуються
чинним законодавством України.
10.
Реквізити сторін:
10.1.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Санком – Львів"
79010, м. Львів, вул. Чернігівська 14
ЄДРПОУ 34711924
Директор
Естремський С.П.
10.2.
Пустомитівська міська рада
81100, м. Пустомити, вул. Грушевського 60
ЄДРПОУ 04372187
Виконуючий обов’язки міського голови,
секретар Пустомитівської міської ради

Серняк О.В.

10.3.
Пустомитівське міське житлово – комунальне підприємство
81100, м. Пустомити, вул. Шептицького 3
ЄДРПОУ 22372541
Директор
Боцвін В.С.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1620
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про звернення до Головного
управління Держземагентства
у Львівській області
Заслухавши інформацію начальника відділу Держземагентства у
Пустомитівському районі п.Р.Мигаля про відведення земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності на території
Пустомитівської
міської
ради
за
межами
населених
пунктів
військовослужбовцям – учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників
АТО, взявши до уваги доручення Віце-прем’єр-Міністра – Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 08.10.2014р. №37732/0/1-14 та рішення колегії Держземагентства
України від 14.10.2014р. №2/1 “Про обов’язкове направлення на розгляд до
місцевих рад питань щодо розпорядження землями сільськогосподарського
призначення державної власності”, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 16.12.2014р., керуючись ст.26 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Звернутися до Головного управління Держземагентства у Львівській
області з проханням надати інформацію про прийняті у 2014 році накази
щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення
державної власності на території Пустомитівської міської ради
(звернення додається), довівши дане звернення до відома Громадської
організації “Всеукраїнське об’єднання учасників АТО”.
2. Рекомендувати Головному управлінню Держземагенства у Львівській
області затверджувати проекти землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для ведення особистого селянського господарства та садівництва
на території Пустомитівської міської ради за межами населених пунктів
після погодження з постійною депутатською комісією з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

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

Начальнику
Головного управління
Держземагентства
у Львівській області
п.С.Ярмусу
до відома:
Голові
ГО “Всеукраїнське об’єднання
учасників АТО”
п.Д.Литвину
Просимо надати у десятиденний термін інформацію про прийняті у 2014 році
Головним управлінням Держземагентства у Львівській області накази щодо розпорядження
землями сільськогосподарського призначення державної власності на території
Пустомитівської міської ради. У вказаній інформації просимо вказати прізвище, ім’я та побатькові особи, щодо якої прийнято наказ, її місце проживання із зазначенням хто із
вказаних осіб має статус учасника бойових дій, наданий у відповідності до Закону України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та Порядку надання статусу
учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №413 від 20.08.2014р.
Хочемо зазначити, що на виконання доручення Віце-прем’єр-Міністра – Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
08.10.2014 року №37732/0/1-14 та рішення колегії Держземагентства України від 14.10.2014
року №2/1 “Про обов’язкове направлення на розгляд до місцевих рад питань щодо
розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності”,
Держземагентством України з 15.10.2014р. запроваджено обов’язкове врахування позиції
органів місцевого самоврядування щодо розпорядження землями сільськогосподарського
призначення державної власності.
Рішенням сесії Пустомитівської міської ради №1620 від 23.12.2014р. “Про звернення
до Головного управління Держземагентства у Львівській області” вирішено рекомендувати
Головному управлінню Держземагентства у Львівській області затверджувати проекти
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського
господарства та садівництва на території Пустомитівської міської ради за межами населених
пунктів після погодження з постійною депутатською комісією з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради.
Прийнято на засіданні
тридцять дев’ятої чергової сесії
Пустомитівської міської ради
VI демократичного скликання
23 грудня 2014 року
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1621
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про внесення змін до складу
комітету з конкурсних торгів
при Пустомитівській міській раді
У зв’язку зі змінами у складі працівників Пустомитівської міської ради,
на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
соціально-економічного розвитку та планування від 18.12.2014р., керуючись
ст.11 Закону України “Про здійснення державних закупівель” та ст.26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до складу комітету
Пустомитівській міській раді:
- виключивши зі складу комітету:
 Лутчина Богдана Львовича;
- включивши до складу комітету:
 Притулу Ірину Богданівну.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

з

конкурсних

торгів

Олег Серняк

при

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1622
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про затвердження
розпоряджень
в.о. міського голови
Заслухавши розпорядження в.о. міського голови №02-04/142 від
28.10.2014р. “Про надання допомоги на вирішення соціально-побутових
потреб”, №02-04/144 від 28.10.2014р. “Про надання допомоги на вирішення
соціально-побутових потреб секретарю міської ради О.Серняку”, №02-04/152
від 12.11.2014р. “Про надання відпустки в.о. міського голови, секретарю
міської ради Серняку О.В.”, №02-04/158 від 01.12.2014р. “Про внесення змін до
бюджету міської ради”, №02-04/160 від 10.12.2014р. “Про внесення змін до
бюджету міської ради” та №02-04/161 від 11.12.2014р. “Про внесення змін до
бюджету міської ради”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради від 18.12.2014р., керуючись ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити розпорядження в.о. міського голови:
- 02-04/142 від 28.10.2014р. “Про надання допомоги на вирішення
соціально-побутових потреб”;
- №02-04/144 від 28.10.2014р. “Про надання допомоги на вирішення
соціально-побутових потреб секретарю міської ради О.Серняку”;
- №02-04/152 від 12.11.2014р. “Про надання відпустки в.о. міського
голови, секретарю міської ради Серняку О.В.”;
- №02-04/158 від 01.12.2014р. “Про внесення змін до бюджету
міської ради”;
- №02-04/160 від 10.12.2014р. “Про внесення змін до бюджету
міської ради”;
- №02-04/161 від 11.12.2014р. “Про внесення змін до бюджету
міської ради”.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1623
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про затвердження
розпорядження міського голови
№02-04/154 від 25.11.2014р.
Розглянувши розпорядження міського голови №02-04/154 від
25.11.2014р., на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою,
екології та правопорядку Пустомитівської міської ради від 17.12.2014р.,
керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити п.1 і п.2 розпорядження міського голови №02-04/154 від
25.11.2014р.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1624
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про списання телевізора
Розглянувши акт комісії на списання телевізора Електрон 61 ТЦ-453Д
№10490003 балансовою вартістю 5419,00грн., який перебував на обліку в
Народному домі №1 м.Пустомити (Глинна) та у комунальній власності
Пустомитівської міської ради, на підставі протоколу засідання постійної комісії
з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування
від 18.12.2014р., керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити акт комісії на списання телевізора Електрон 61 ТЦ-453Д
№10490003 балансовою вартістю 5419,00грн., які перебували на обліку в
Народному домі №1 м.Пустомити (Глинна) та у комунальній власності
Пустомитівської міської ради.
2. Бухгалтерії міської ради (головний бухгалтер п.Н.Тернавська) провести
списання вищевказаної суми по відповідних рахунках бухгалтерського
обліку згідно акту на списання.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова п.В.Барковський).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1625
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про списання документації
щодо відведення земельних
ділянок у кварталах забудови
Розглянувши акт комісії на списання документації щодо відведення
земельних ділянок у кварталах забудови “Східний” і “Плесня” у м.Пустомити
та “Верховина” у с.Наварія, що були передані громадянам для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
балансовою вартістю 116 937, 00 грн., яка перебувала на обліку
Пустомитівської міської ради, на підставі протоколу засідання постійної комісії
з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування
від 18.12.2014р., керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити акт комісії на списання документації щодо відведення
земельних ділянок у кварталах забудови “Східний” і “Плесня” у
м.Пустомити та “Верховина” у с.Наварія балансовою вартістю
116 937, 00 грн., які перебували на обліку Пустомитівській міській раді.
2. Бухгалтерії міської ради (головний бухгалтер п.Н.Тернавська) провести
списання вищевказаної суми по відповідних рахунках бухгалтерського
обліку згідно акту на списання.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова п.В.Барковський).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1626
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про ініціювання
розірвання договору підряду
Розглянувши акт від 12.12.2014р. тимчасової контрольної комісії
Пустомитівської міської ради, утвореної відповідно до рішення сесії
Пустомитівської міської ради №1237 від 07.11.2014р., у зв’язку зі значним
відставанням темпів виконання робіт КВП “Енергомонтаж” з будівництва
школи в с.Наварія від передбачених графіком, доданим до додаткового
договору №1/57 до Договору підряду в капітальному будівництві №45 від
01.08.2007р., на підставі п.12.4 Договору підряду в капітальному будівництві
№45 від 01.08.2007р., протоколу засідання постійної комісії з питань
комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою,
екології та правопорядку Пустомитівської міської ради від 17.12.2014р.,
керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Ініціювати розірвання договору підряду в капітальному будівництві №45,
укладеному 01.08.2007р. між Пустомитівською міською радою та КВП
“Енергомонтаж”.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1627
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про надання дозволу на створення
Квартального комітету “Плесня”
Розглянувши звернення ініціативної групи по створенню Квартального
комітету “Плесня” у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань комунального майна, житлово-комунального господарства,
благоустрою, екології та правопорядку Пустомитівської міської ради від
17.12.2014р., керуючись ст.9 Закону України “Про органи самоорганізації
населення”, ст.14 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати особам, яким передані у власність земельні ділянки у кварталі
індивідуальної житлової забудови “Плесня” для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд,
дозвіл на створення органу самоорганізації населення:
- назва – Квартальний комітет “Плесня”;
- основні напрями діяльності:
- ведення та регулювання робіт по будівництву та благоустрою
кварталу забудови “Плесня”, а також належне утримання вулиць
кварталу після закінчення будівництва (на стадії експлуатації);
- провадження господарської (непідприємницької) діяльності зі
створення і розвитку інфраструктури, необхідної для ведення
індивідуально-житлового
будівництва,
утримання
та
експлуатація відповідних земельних ділянок, будівель та споруд
і задоволення таким чином економічних, соціальних та інших
потреб власників земельних ділянок кварталу забудови
“Плесня”;
- повноваження:
- представлення інтересів членів комітету у відносинах з органами
влади, підприємствами, установами та організаціями у межах
напряму діяльності комітету;

- вироблення спільних рішень та забезпечення згоди членів
комітету щодо отримання послуг в галузі енерго-, газо,
водопостачання та водовідведення, експлуатаційних та інших
відповідних послуг;
- надання необхідної інформаційно-довідкової та іншої допомоги
членам комітету у вирішенні питань, пов’язаних із будівництвом
житлових будинків;
- територія діяльності: квартал індивідуальної житлової забудови
“Плесня” у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1628
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про надання Колодію Ігорю Володимировичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Колодія Ігоря Володимировича, мешканця
м.Пустомити, вул.Забудівська, 36, про виділення земельної ділянки №39 для
будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд у
кварталі забудови “Плесня” у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань комунального майна, житлово-комунального
господарства, благоустрою, екології та правопорядку Пустомитівської міської
ради від 17.12.2014р., 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 Колодію Ігорю Володимировичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки №39
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Плесня” у
м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1629
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо встановлення
та зміни меж населеного пункту с.Наварія
Розглянувши генеральний план с.Наварія, враховуючи необхідність та
доцільність зміни меж населеного пункту с.Наварія, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 16.12.2014р.,
керуючись ст. ст. 17, 46 Закону України “Про землеустрій”, ст. ст. 12, 173, 174,
175 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення
та зміни меж населеного пункту с.Наварія з урахуванням генерального
плану села орієнтовною площею 524,6га шляхом включення в межі
населеного пункту с.Наварія земельних ділянок орієнтовною площею
295,6га.
2. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради виступити
замовником та визначити розробника проекту землеустрою щодо
встановлення та зміни меж населеного пункту с.Наварія.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради (голова п.П.Кіяновський).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1630
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про розроблення
історико-архітектурного обґрунтування
впорядкування території парку
У зв’язку із необхідністю впорядкування території парку-пам’ятки
садово-паркового мистецтва місцевого значення “Парк ХІХ ст.”, з метою
підтримання на його території належного санітарного стану, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
16.12.2014р., керуючись ст.10 Закону України “Про благоустрій населених
пунктів”, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Вжити заходів щодо будівництва громадської вбиральні на території
парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Парк
ХІХ ст.”
2. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради виступити
замовником
та
визначити
розробника
історико-архітектурного
обґрунтування впорядкування території парку-пам’ятки садово-паркового
мистецтва місцевого значення “Парк ХІХ ст.”
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради (голова п.П.Кіяновський).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1631
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про поновлення договору
оренди земельної ділянки
ТзОВ “Євробуд-Еліт”
Розглянувши звернення ТзОВ “Євробуд-Еліт” про продовження терміну
дії договору оренди земельної ділянки площею 0,3089га, яка розташована на
розі вулиць Бабія та Шевченка у м.Пустомити і призначена для будівництва
багатоквартирного житлового будинку, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 16.12.2014р., керуючись ст. ст.
12, 93 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада

вирішила:
1. Поновити терміном до 31.12.2017р. договір оренди земельної ділянки
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:001:0087)
площею 0,3089га, яка розташована на розі вулиць Бабія та Шевченка у
м.Пустомити та перебуває у користуванні ТзОВ “Євробуд-Еліт”, для
будівництва багатоквартирного житлового будинку.
2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у розмірі дванадцяти відсотків нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1632
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про внесення змін до
договору оренди земельної
ділянки від 13.04.1998р.
Розглянувши звернення ТзОВ “Новоуспех ЛТД” про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТзОВ “Новоуспех ЛТД” для
обслуговування комплексу “Хімчистка” на вул.Грушевського у м.Пустомити та
встановлення орендної плати за користування даною земельною ділянкою, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
16.12.2014р., керуючись ст. ст. 12, 93 Земельного кодексу України, п.34 ч.1
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону
України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень”, Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від
17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки площею 0,0655га в натурі (на
місцевості) ТзОВ “Новоуспех ЛТД” для обслуговування комплексу
“Хімчистка” на вул.Грушевського у м.Пустомити.
2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою
(кадастровий
номер
земельної
ділянки
–
4623610100:01:004:0301) у розмірі трьох відсотків нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1633
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про надання Відділу освіти
Пустомитівської районної державної
адміністрації дозволу на
розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши звернення Відділу освіти Пустомитівської районної
державної адміністрації про закріплення земель за Наварійською ЗОШ, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
16.12.2014р., керуючись ст. ст. 12, 38, 39, 92, 123 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Відділу освіти Пустомитівської районної державної адміністрації
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне
користування земельних ділянок орієнтовною загальною площею 3,30га
для обслуговування будівель школи у с.Наварія.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1634
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки
на вул.Кандиби у м.Пустомити
Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Каширіна Олександра
Вікторовича, мешканця м.Пустомити, вул.Грушевського, 73/7, про надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею
0,0156га для обслуговування книжкового магазину за адресою: м.Пустомити,
вул.Кандиби, 9, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 16.12.2014р.,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. Вважати таким, що втратило чинність, рішення сесії Пустомитівської
міської ради №1253 від 06.12.2013р. “Про надання фізичній особі –
підприємцю Каширіну Олександру Вікторовичу дозволу на виготовлення
технічної документації із встановлення меж земельної ділянки”.
2. Надати згоду на продаж шляхом викупу фізичній особі – підприємцю
Каширіну Олександру Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий
номер земельної ділянки – 4623610100:01:004:0095) площею 0,0156га, яка
розташована за адресою: м.Пустомити, вул.Кандиби, 9, для
обслуговування книжкового магазину.
3. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради замовити
у суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0156га, яка
розташована за адресою: м.Пустомити, вул.Кандиби, 9, з метою її
продажу шляхом викупу фізичній особі – підприємцю Каширіну
Олександру Вікторовичу для обслуговування книжкового магазину.

4. Оплату видатків на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, яка розташована за адресою: м.Пустомити, вул.Кандиби, 9,
провести після сплати фізичною особою – підприємцем Каширіним
Олександром Вікторовичем авансового внеску в рахунок оплати ціни
земельної ділянки.
5. Виготовлену і погоджену у встановленому законодавством порядку
документацію з експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка
розташована за адресою: м.Пустомити, вул.Кандиби, 9, подати на розгляд
сесії Пустомитівської міської ради для прийняття рішення.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1635
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки
на вул.Гайдамацькій у м.Пустомити
Розглянувши заяву Шкварка Юрія Івановича, мешканця м.Львова,
вул.О.Кульчицької, 6/21, про надання дозволу на викуп земельної ділянки
площею 1,3451га для будівництва та обслуговування виробничої бази за
адресою: м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 16, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 16.12.2014р.,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. Надати згоду на продаж шляхом викупу Шкварку Юрію Івановичу
земельної ділянки (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:01:010:0230) площею 1,3451га, яка розташована за адресою:
м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 16, для будівництва та обслуговування
виробничої бази.
2. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради замовити
у суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,3451га, яка
розташована за адресою: м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 16, з метою її
продажу шляхом викупу Шкварку Юрію Івановичу для будівництва та
обслуговування виробничої бази.
3. Оплату видатків на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, яка розташована за адресою: м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 16,
провести після сплати Шкварком Юрієм Івановичем авансового внеску в
рахунок оплати ціни земельної ділянки.

4. Виготовлену і погоджену у встановленому законодавством порядку
документацію з експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка
розташована за адресою: м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 16, подати на
розгляд сесії Пустомитівської міської ради для прийняття рішення.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1636
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про розроблення детального плану
території в межах вулиць Садової
та Новий Світ у м.Пустомити
Розглянувши заяву Пенькової Оксани Іванівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Крип’якевича, 1а/3, про виготовлення детального плану території в межах
вулиць Садової та Новий Світ в м.Пустомити з метою зміни цільового
призначення власної земельної ділянки площею 0,0766га на вул.Садовій з
цільового призначення “для ведення особистого селянського господарства” на
цільове призначення “для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 16.12.2014р., керуючись п.3 ст.8, ст.10, п.1
ст.19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства в Україні №290 від 16.11.2011р. “Про затвердження Порядку
розроблення містобудівної документації”, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Розробити детальний план території в межах вулиць Садової та Новий
Світ у м.Пустомити.
2. Замовником виконання робіт з розроблення детального плану території
визначити виконавчий комітет Пустомитівської міської ради.
3. Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести
за рахунок Пенькової Оксани Іванівни – власника земельної ділянки.
4. Виконавчому комітету Пустомитівської міської ради забезпечити
укладення договору на розроблення містобудівної документації із
проектною організацією, підготовку та надання вихідних даних на
проектування.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1637
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про розроблення детального плану
території в межах вулиць Лугової
та Коновальця у м.Пустомити
Розглянувши заяву Длугаш Наталії Олексіївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Лугова, 94, про виготовлення детального плану території в межах вулиць
Лугової та Коновальця в м.Пустомити з метою зміни цільового призначення
власної земельної ділянки площею 0,0513га на вул.Луговій з цільового
призначення “для ведення особистого селянського господарства” на цільове
призначення “для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 16.12.2014р., керуючись п.3 ст.8, ст.10, п.1
ст.19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства в Україні №290 від 16.11.2011р. “Про затвердження Порядку
розроблення містобудівної документації”, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Розробити детальний план території в межах вулиць Лугової та
Коновальця у м.Пустомити.
2. Замовником виконання робіт з розроблення детального плану території
визначити виконавчий комітет Пустомитівської міської ради.
3. Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести
за рахунок Длугаш Наталії Олексіївни – власника земельної ділянки.
4. Виконавчому комітету Пустомитівської міської ради забезпечити
укладення договору на розроблення містобудівної документації із
проектною організацією, підготовку та надання вихідних даних на
проектування.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1638
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про надання Костів Ганні Михайлівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Костів Ганни Михайлівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Відродження, 1/25, про відміну рішення сесії Пустомитівської міської ради
№294 від 18.11.2011р. “Про надання Жуку Геннадію Івановичу дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
м.Пустомити” у зв’язку зі смертю чоловіка – Жука Геннадія Івановича та
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в
оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,0500га для ведення
городництва в масиві городів “справа від дороги на Парцеляцію” у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 16.12.2014р., керуючись ст. ст. 12, 36, 93, 124 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Вважати таким, що втратило чинність, рішення сесії Пустомитівської
міської ради №294 від 18.11.2011р. “Про надання Жуку Геннадію
Івановичу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у м.Пустомити”.
2. Надати Костів Ганні Михайлівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0500га для ведення городництва в масиві городів “справа від
дороги на Парцеляцію” у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1639
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про припинення права користування
земельними ділянками під городництво
Розглянувши заяви Бавута Петра Івановича, мешканця м.Пустомити,
вул.Кучабського, 6а/5, Мох Ярослави Павлівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Лугова, 74, Наум Наталії Романівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Фабрична, 17/42, Хащівської Любомири Степанівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Лугова, 69, та Шило Ірини Романівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Лугова, 45, про припинення права користування земельними
ділянками, які були виділені їм під городництво, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 16.12.2014р.,
керуючись ст. ст. 12, 36, 141 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Припинити право користування мешканців м.Пустомити земельними
ділянками для ведення городництва:
- Бавута Петра Івановича – 0,10га, 0,06га і 0,03га;
- Мох Ярослави Павлівни – 0,08га;
- Наум Наталії Романівни – 0,05га;
- Хащівської Любомири Степанівни – 0,07га і 0,11га;
- Шило Ірини Романівни – 0,06га і 0,08га.
2. Передати вказані земельні ділянки до складу земель запасу
Пустомитівської міської ради.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1640
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Глуху Зіновію Богдановичу
Розглянувши заяву Глуха Зіновія Богдановича, мешканця м.Пустомити,
вул.Грушевського, 78/6, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована у кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити, взявши до уваги
проект землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений фізичною особою – підприємцем Білінською Світланою
Василівною, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 16.12.2014р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Глуху Зіновію
Богдановичу земельної ділянки №22 у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у
кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити.
2. Передати Глуху Зіновію Богдановичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:003:0141)
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити.

3. Зобов’язати Глуха Зіновія Богдановича проводити використання
переданої йому земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних
мереж, які проходять через ділянку, за погодженням відповідних
інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб
для їх експлуатації.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1641
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Гуку Ігорю Володимировичу
Розглянувши заяву Гука Ігоря Володимировича, мешканця м.Пустомити,
вул.Лугова, 176, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,1000га
для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка розташована у
кварталі забудови “Плесня” у м.Пустомити, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений фізичною особою – підприємцем Білінською Світланою
Василівною, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 16.12.2014р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Гуку Ігорю
Володимировичу земельної ділянки №34 у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у
кварталі забудови “Плесня” у м.Пустомити.
2. Передати Гуку Ігорю Володимировичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0189)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Плесня” у м.Пустомити.

3. Зобов’язати Гука Ігоря Володимировича проводити використання
переданої йому земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних
мереж, які проходять через ділянку, за погодженням відповідних
інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб
для їх експлуатації.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1642
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Дутці Михайлу Степановичу
Розглянувши заяву Дутки Михайла Степановича, мешканця м.Пустомити,
вул.Винниченка, 3, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,0800га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Винниченка у м.Пустомити, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений фізичною особою – підприємцем Білінською Світланою
Василівною, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 16.12.2014р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Дутці Михайлу
Степановичу земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Винниченка у м.Пустомити.
2. Передати Дутці Михайлу Степановичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0233)
площею 0,0800га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Винниченка у
м.Пустомити.

3. Зобов’язати Дутку Михайла 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.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1643
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Іваніцькій Ірині Євгеніївні
Розглянувши заяву Іваніцької Ірини Євгеніївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Шевченка, 56, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,1000га
для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка розташована на
вул.Шевченка у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною
особою – підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
16.12.2014р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень”, Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від
17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Іваніцькій Ірині
Євгеніївні земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Шевченка у м.Пустомити.
2. Передати Іваніцькій Ірині Євгеніївні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:004:0302)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Шевченка у
м.Пустомити.

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

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1644
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Карпіву Ігорю Васильовичу
Розглянувши заяву Карпіва Ігоря Васильовича, мешканця м.Львова,
вул.Короленка, 8/4, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,1220га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Стефаника у с.Наварія, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ПП “ЕМ-СЕРВІС”, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 16.12.2014р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Карпіву Ігорю
Васильовичу земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Стефаника у с.Наварія.
2. Передати Карпіву Ігорю Васильовичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0409)
площею 0,1220га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Стефаника у
с.Наварія.

3. Зобов’язати Карпіва Ігоря Васильовича проводити використання
переданої йому земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних
мереж, які проходять через ділянку, за погодженням відповідних
інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб
для їх експлуатації.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1645
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Кметику Михайлу Васильовичу
Розглянувши заяву Кметика Михайла Васильовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Лугова, 148, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Луговій у м.Пустомити, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений Пустомитівським РВВ ЦДЗК, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 16.12.2014р., керуючись ст.ст. 12,
40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком
державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Кметику Михайлу
Васильовичу земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Луговій у м.Пустомити.
2. Передати Кметику Михайлу Васильовичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0231)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Луговій у
м.Пустомити.

3. Зобов’язати Кметика Михайла Васильовича проводити використання
переданої йому земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних
мереж, які проходять через ділянку, за погодженням відповідних
інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб
для їх експлуатації.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1646
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про скасування рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№182 від 21.06.2011р.
Розглянувши заяву Козміної Наталії Сергіївни, мешканки м.Львова,
вул.Ожешко, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,0710га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, яка розташована на
вул.Куліша у м.Пустомити, взявши до уваги ухвалу Львівського апеляційного
адміністративного суду від 27.11.2014р. у справі №5096/14, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
16.12.2014р., керуючись ст.ст. 12, 40 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Вважати таким, що втратило чинність, рішення сесії Пустомитівської
міської ради №182 від 21.06.2011р. “Про передачу Верещинському
Ярославу Володимировичу у власність земельної ділянки на вул.Куліша у
м.Пустомити”.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1647
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Козміній Наталії Сергіївні
Розглянувши заяву Козміної Наталії Сергіївни, мешканки м.Львова,
вул.Ожешко, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,0710га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, яка розташована на
вул.Куліша у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений ТзОВ “Центр
землеустрою”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 16.12.2014р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Козміній Наталії
Сергіївні земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Куліша у м.Пустомити.
2. Передати Козміній Наталії Сергіївні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:006:0354)
площею 0,0710га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Куліша у
м.Пустомити.

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

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1648
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Кузі Ігорю Михайловичу
Розглянувши заяву Кузи Ігоря Михайловича, мешканця м.Львова,
вул.Володимира Великого, 22/24, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,0547га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Грушевського у м.Пустомити, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ТзОВ “Ордо”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 16.12.2014р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Кузі Ігорю
Михайловичу земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Грушевського у м.Пустомити.
2. Передати Кузі Ігорю Михайловичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:004:0299)
площею 0,0547га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Грушевського у
м.Пустомити.

3. Зобов’язати Кузу Ігоря Михайловича проводити використання переданої
йому земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних мереж, які
проходять через ділянку, за погодженням відповідних інженерноексплуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб для їх
експлуатації.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1649
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Лещишин Лесі Ігорівні
Розглянувши заяву Лещишин Лесі Ігорівни, мешканки с.Наварія,
вул.Стефаника, 37, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,0784га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Стефаника у с.Наварія, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ПП “Укрземпроект”, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 16.12.2014р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Лещишин Лесі Ігорівні
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул.Стефаника у
с.Наварія.
2. Передати Лещишин Лесі Ігорівні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0410)
площею 0,0784га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Стефаника у
с.Наварія.

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

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1650
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Ляхович Марії Андріївні
Розглянувши заяву Ляхович Марії Андріївни, мешканки с.Наварія,
вул.Зелена, 15, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,1748га
для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка розташована на
вул.Зеленій у с.Наварія, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення
у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою –
підприємцем Ціпом Богданом Томовичем, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 16.12.2014р., керуючись ст.ст. 12,
40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком
державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Ляхович Марії
Андріївні земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Зеленій у с.Наварія.
2. Передати Ляхович Марії Андріївні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:001:0238)
площею 0,1748га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Зеленій у
с.Наварія.

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

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1651
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Фацинець Ірині Анатоліївні
Розглянувши заяву Фацинець Ірини Анатоліївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Тичини, 83, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,1000га
для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка розташована на
вул.Тичини у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений ПП “РІК”, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
16.12.2014р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень”, Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від
17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Фацинець Ірині
Анатоліївні земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Тичини у м.Пустомити.
2. Передати Фацинець Ірині Анатоліївні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:002:0339)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Тичини у
м.Пустомити.

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

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1652
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Шокалу Дмитру Васильовичу
Розглянувши заяву Шокала Дмитра Васильовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Озерна, 18, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Озерній у м.Пустомити, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений Пустомитівським РВВ ЦДЗК, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 16.12.2014р., керуючись ст.ст. 12,
40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком
державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Шокалу Дмитру
Васильовичу земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Озерній у м.Пустомити.
2. Передати Шокалу Дмитру Васильовичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0232)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Озерній у
м.Пустомити.

3. Зобов’язати Шокала Дмитра Васильовича проводити використання
переданої йому земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних
мереж, які проходять через ділянку, за погодженням відповідних
інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб
для їх експлуатації.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1653
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Іваніцькій Ірині Євгеніївні
Розглянувши заяву Іваніцької Ірини Євгеніївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Шевченка, 56, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,0484га
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на
вул.Шевченка у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною
особою-підприємцем Білінською Світланою Василівною, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 16.12.2014р.,
керуючись ст.ст. 12, 33, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Іваніцькій Ірині
Євгеніївні земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства на вул.Шевченка у м.Пустомити.
2. Передати Іваніцькій Ірині Євгеніївні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:004:0303)
площею 0,0484га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Шевченка у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Іваніцьку Ірину Євгеніївну проводити використання
переданої їй земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних
мереж, які проходять через ділянку, за погодженням відповідних
інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб
для їх експлуатації.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1654
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про надання
Комаровському Миколі Михайловичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Комаровського Миколи Михайловича, мешканця
с.Сокільники, вул.Г.Сковороди, 12, про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,10га для будівництва та 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 16.12.2014р., 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 Комаровському Миколі Михайловичу дозвіл на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
орієнтовною площею 0,10га для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських будівель і споруд на вул.Стефаника
у с.Наварія.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1655
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про надання Надь Мирославі Дмитрівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Надь Мирослави Дмитрівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Довбуша, 1, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,08га для
будівництва та обслуговування житлового будинку на вул.Шевченка у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 16.12.2014р., 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 Надь Мирославі Дмитрівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,08га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Шевченка у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1656
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про надання Тигачу Миколі Петровичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Тигача Миколи Петровича, мешканця м.Пустомити,
вул.Котляревського, 22, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею
0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку на
вул.Котляревського у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 16.12.2014р., 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 Тигачу Миколі Петровичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Котляревського у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1657
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про надання Тигачу Миколі Петровичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Тигача Миколи Петровича, мешканця м.Пустомити,
вул.Котляревського, 22, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею
0,25га 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 16.12.2014р., 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 Тигачу Миколі Петровичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,25га для ведення особистого селянського господарства на
вул.Котляревського у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1658
тридцять дев’ята сесія шостого демократичного скликання
23.12.2014р.
Про заборону щодо погодження
містобудівної документації
Розглянувши лист-відповідь голови Пустомитівської районної державної
адміністрації №04/15-1760 від 21.07.2014р. на звернення Пустомитівської
міської ради, прийняте на засіданні сесії міської ради 08.07.2014р. відповідно
до рішення №1504 “Про звернення до Пустомитівської районної державної
адміністрації”, ознайомившись з листом-відповіддю Львівської обласної
державної адміністрації №5/29-6660/0/2-14/4-2 від 27.11.2014р. на звернення
Пустомитівської міської ради, прийняте на засіданні сесії міської ради
09.09.2014р. відповідно до рішення №1562 “Про звернення до Президента
України та Львівської обласної державної адміністрації”, 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 та протоколів зборів громади міста
Пустомити та села Наварія від 13.04.2014р. і 06.07.2014р., 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. Заборонити Відділу містобудування та архітектури Пустомитівської
районної державної адміністрації погоджувати будь-яку містобудівну
документацію, розроблену на підставі розпорядження голови
Пустомитівської районної державної адміністрації №538 від 06.11.2013р.
“Про розроблення детального плану території для ведення колективного
садівництва на території Пустомитівської міської ради за межами
населеного пункту”.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

