Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №662
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про надання
Львівському регіональному управлінню
ДСФУ “Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву”
згоди на виготовлення технічної документації
із землеустрою на земельну ділянку
Розглянувши звернення Львівського регіонального управління ДСФУ
“Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” та
Львівської обласної державної адміністрації про надання в оренду для
будівництва багатоквартирного житлового будинку земельної ділянки площею
0,3600га, яка розташована на вул.Даші Дяченко у м.Пустомити і щодо якої
завершився термін дії договору, укладений з Управлінням житлового
будівництва ДСФУ “Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 18.12.2012р., керуючись ст.ст. 12, 39, 93 Земельного кодексу
України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Львівському регіональному управлінню ДСФУ “Державний фонд
сприяння молодіжному житловому будівництву” згоду на виготовлення
технічної документації із землеустрою на земельну ділянку площею
0,3600га для передачі в оренду терміном на 1 рік для будівництва
багатоквартирного житлового будинку на вул. Даші Дяченко у
м.Пустомити з умовою надання у новозбудованому житловому будинку
всіх квартир особам, місце проживання яких зареєстроване у
м.Пустомити або с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №663
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про затвердження детального плану
території кварталу громадської забудови
(із розміщенням будівлі суду)
на вул.Грушевського в м.Пустомити
в частині ділянки №2
Розглянувши звернення Пустомитівського районного суду про
необхідність затвердження детального плану території кварталу громадської
забудови (із розміщенням будівлі суду) на вул.Грушевського в м.Пустомити,
розробленого фізичною особою – підприємцем Столяровим Юрієм
Миколайовичем, на підставі протоколу громадських слухань щодо обговорення
детального плану території від 14.12.2012р. та протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., керуючись ст. ст. 12, 39
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 кварталу громадської забудови (із
розміщенням будівлі суду) на вул.Грушевського в м.Пустомити в частині
ділянки №2 площею 0,1120га.
2. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради провести
громадські слухання для врахування громадських інтересів під час
доопрацювання детального плану території кварталу громадської
забудови (із розміщенням будівлі суду) на вул.Грушевського в
м.Пустомити, окрім ділянки №2 площею 0,1120га.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №664
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про надання
Пустомитівському районному суду
Львівської області згоди на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
у постійне користування земельної ділянки
Розглянувши звернення Пустомитівського районного суду про надання
згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне
користування земельної ділянки площею 0,1120га для будівництва та
обслуговування адміністративної будівлі суду, яка розташована на
вул.Грушевського (парна сторона) у м.Пустомити – навпроти будівлі
Пустомитівської районної державної адміністрації, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р.,
керуючись ст. ст. 12, 39, 92, 123 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. Надати Пустомитівському районному суду Львівської області згоду на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне
користування земельної ділянки площею 0,1120га для будівництва та
обслуговування адміністративної будівлі суду, яка розташована на
вул.Грушевського (парна сторона) у м.Пустомити – навпроти будівлі
Пустомитівської районної державної адміністрації.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №665
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу Павлюку Володимиру Петровичу
в оренду земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд
Розглянувши заяву Павлюка Володимира Петровича, мешканця
м.Пустомити, вул.Привокзальна, 5/4, про виділення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку у кварталі
забудови “Плесня” у м.Пустомити (ділянка №25), на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань комунального майна, житловокомунального господарства, благоустрою, екології та правопорядку
Пустомитівської міської ради від 20.12.2012р., керуючись ст.12, 93, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Передати Павлюку Володимиру Петровичу в оренду терміном на 5 років
земельну ділянку №25 площею 0,1000га для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд у
кварталі індивідуальної житлової забудови “Плесня” у м.Пустомити.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою в розмірі 0,50грн. за 1м2 в рік.
3. Зобов’язати Павлюка Володимира Петровича укласти з Пустомитівською
міською радою договір оренди до 01.02.2012р.
4. Павлюку Володимиру Петровичу забезпечувати доступ представникам
відповідних служб для експлуатації інженерних мереж, які розташовані
на земельній ділянці, що передається в оренду.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №666
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про надання
Пустомитівській центральній
районній лікарні дозволу на
розроблення детального плану
території земельної ділянки
Розглянувши звернення Пустомитівської центральної районної лікарні
про виділення земельної ділянки під будівництво нового фельдшерськоакушерського пункту з житлом фельдшера або реконструкцію та добудову
старого приміщення ФАПу в с.Наварія, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., керуючись ст.ст. 12,
39 Земельного кодексу України, ст.19 Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності” та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Пустомитівській центральній районній лікарні дозвіл на
розроблення детального плану території земельної ділянки орієнтовною
площею 0,05га для будівництва та обслуговування фельдшерськоакушерського пункту з житлом фельдшера в с.Наварія (біля земельної
ділянки, на якій розташоване будівництво школи).

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №667
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про надання ВП “Львівська дистанція колії”
ДТГО “Львівська залізниця” дозволу
на виготовлення технічної документації з передачі
в постійне користування земельної ділянки
Розглянувши звернення ВП “Львівська дистанція колії” ДТГО “Львівська
залізниця” про надання дозволу на виготовлення технічної документації з
передачі в постійне користування земельної ділянки орієнтовною площею
0,13га для обслуговування трьохквартирного житлового будинку за адресою:
м.Пустомити, вул.Лесі Українки, 12, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., керуючись ст. ст. 12, 92, 123
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати ВП “Львівська дистанція колії” ДТГО “Львівська залізниця”
дозвіл на виготовлення технічної документації з передачі в постійне
користування земельної ділянки орієнтовною площею 0,13га для
обслуговування трьохквартирного житлового будинку за адресою:
м.Пустомити, вул.Лесі Українки, 12.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №668
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу Комітету мікрорайону
“Лісневичі” м.Пустомити в оренду
земельної ділянки за адресою:
м.Пустомити, вул.Стуса, 19
Розглянувши звернення Комітету мікрорайону “Лісневичі” м.Пустомити
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,1500га в оренду для розміщення насосної станції та допоміжних
споруд на вул.Стуса у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою,
виготовлений ПП “Центр ринкових досліджень”, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р.,
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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,1500га в оренду Комітету мікрорайону “Лісневичі”
м.Пустомити для розміщення насосної станції та допоміжних споруд за
адресою: м.Пустомити, вул.Стуса, 19.
2. Передати Комітету мікрорайону “Лісневичі” м.Пустомити в оренду
терміном на 20 років земельну ділянку площею 0,1500га, яка
розташована за адресою: м.Пустомити, вул.Стуса, 19, для розміщення
насосної станції та допоміжних споруд.
3. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у трьохкратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
4. Комітету мікрорайону “Лісневичі” м.Пустомити забезпечувати доступ
представникам відповідних служб для експлуатації інженерних мереж,
які розташовані на земельній ділянці, що передається в оренду.
5. Комітету мікрорайону “Лісневичі” м.Пустомити до 01.02.2013р. укласти з
Пустомитівською міською радою договір оренди вищевказаної земельної
ділянки та зареєструвати договір оренди в органі, який проводить його
державну реєстрацію.

6. 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 №669
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про надання
Пустомитівській районній
державній насіннєвій інспекції
в постійне користування земельної ділянки
за адресою: м.Пустомити, вул.Лісневицька, 6
Розглянувши звернення Пустомитівської районної державної насіннєвої
інспекції про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,1083га та передачі у постійне користування для
обслуговування адміністративної будівлі за адресою: м.Пустомити,
вул.Лісневицька, 6, взявши до уваги проект землеустрою, виготовлений
Пустомитівським РВВ ДП “Центр державного земельного кадастру”, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
18.12.2012р., керуючись ст. ст. 12, 92, 123 Земельного кодексу України, п.34 ч.1
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,1083га у постійне користування Пустомитівській районній
державній насіннєвій інспекції для обслуговування адміністративної
будівлі за адресою: м.Пустомити, вул.Лісневицька, 6.
2. Надати Пустомитівській районній державній насіннєвій інспекції у
постійне користування земельну ділянку площею 0,1083га, яка
розташована за адресою: м.Пустомити, вул.Лісневицька, 6.
3. Пустомитівській районній державній насіннєвій інспекції забезпечувати
доступ представникам відповідних служб для експлуатації інженерних
мереж, які розташовані на земельній ділянці, що надається в постійне
користування.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №670
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу ПАТ “Львівобленерго”
в оренду земельної ділянки за адресою:
м.Пустомити, вул.Б.Хмельницького, 18
Розглянувши звернення ПАТ “Львівобленерго” про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3918га для
обслуговування
території
складу
за
адресою:
м.Пустомити,
вул.Б.Хмельницького, 18, взявши до уваги проект землеустрою, виготовлений
ДП “Львівенергоком”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею
0,3918га
для
обслуговування
території
складу
ПАТ “Львівобленерго” за адресою: м.Пустомити, вул.Б.Хмельницького,
18.
2. Передати ПАТ “Львівобленерго” в оренду терміном на 5 років земельну
ділянку площею 0,3918га, яка розташована за адресою: м.Пустомити,
вул.Б.Хмельницького, 18, для обслуговування складських приміщень.
3. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у п’ятикратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
4. ПАТ “Львівобленерго” забезпечувати доступ представникам відповідних
служб для експлуатації інженерних мереж, які розташовані на земельній
ділянці, що передається в оренду.
5. ПАТ “Львівобленерго” до 01.02.2013р. укласти з Пустомитівською
міською радою договір оренди вищевказаної земельної ділянки та
зареєструвати договір оренди в органі, який проводить його державну
реєстрацію.

6. 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 №671
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу Шлапак Христині Степанівні
в оренду земельної ділянки за адресою:
м.Пустомити, вул.Кандиби, 1
Розглянувши заяву Шлапак Христини Степанівни, мешканки м.Львова,
вул.Княгині Ольги, 5к, про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування
земельною ділянкою площею 0,0551га для обслуговування адміністративного
будинку за адресою: м.Пустомити, вул.Кандиби, 1, взявши до уваги технічну
документацію, виготовлену ПП “Центр ринкових досліджень”, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
18.12.2012р., 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право користування Шлапак Христини
Степанівни земельною ділянкою площею 0,0551га для обслуговування
адміністративного будинку за адресою: м.Пустомити, вул.Кандиби, 1.
2. Передати Шлапак Христині Степанівні в оренду терміном на 5 років
земельну ділянку площею 0,0551га, яка розташована за адресою:
м.Пустомити, вул.Кандиби, 1, для обслуговування адміністративного
будинку.
3. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у п’ятикратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
4. Шлапак Христині Степанівні:
- забезпечувати доступ представникам відповідних служб для
експлуатації інженерних мереж, які розташовані на земельній ділянці,
що передається в оренду;

- забезпечувати право проходу, проїзду та прокладання інженерних
мереж для обслуговування приміщень, розміщених на суміжних
територіях;
- до 01.02.2013р. укласти з Пустомитівською міською радою договір
оренди вищевказаної земельної ділянки та зареєструвати договір
оренди в органі, який проводить його державну реєстрацію.
5. Передбачити при укладенні договору оренди обов’язок орендаря
відшкодувати втрати за фактичне використання земельної ділянки в
розмірі 1/365 частини визначеного розміру річної орендної плати за
кожний протермінований день в разі несвоєчасної державної реєстрації
договору.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №672
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про продаж земельної ділянки
за адресою: м.Пустомити, вул.Спортивна, 7б
Розглянувши заяву Мороза Івана Степановича, мешканця м.Пустомити,
вул.Крип’якевича, 40, про затвердження експертної грошової оцінки земельної
ділянки площею 0,0249га для обслуговування приміщення магазину за
адресою: м.Пустомити, вул.Спортивна, 7б, взявши до уваги звіт про експертну
грошову оцінку вищевказаної 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 18.12.2012р., 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. Продати Морозу Івану Степановичу у власність земельну ділянку
площею 0,0249га, яка розташована за адресою: м.Пустомити,
вул.Спортивна, 7б, для обслуговування приміщення магазину.
2. Погодити ціну продажу земельної ділянки Морозу Івану Степановичу в
розмірі 19 440 грн. (дев’ятнадцять тисяч чотириста сорок гривень) без
урахування ПДВ.
3. Морозу Івану Степановичу забезпечувати доступ представникам
відповідних служб для експлуатації інженерних мереж, які розташовані
на земельній ділянці, що передається у власність.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №673
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про затвердження актів встановлення меж
земельних ділянок Казміжевської Любові Петрівни
Розглянувши заяву Казміжевської Любові Петрівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Тичини, 104, про затвердження актів встановлення меж
земельних ділянок площею 0,1000га для будівництва і обслуговування
житлового будинку та господарських будівель та площею 0,2335га для ведення
особистого селянського господарства, які розташовані на вул.Тичини у
м.Пустомити, виготовлені ПП “Центр ринкових досліджень”, взявши до уваги
те, що межа між спірними суміжними землекористуваннями Казміжевської
Любові Петрівни та Стецишин Ірини-Марії Степанівни проходить по існуючій
огорожі, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 18.12.2012р., керуючись ст.ст. 12, 33, 40, 158, 159 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити акти встановлення меж земельних ділянок від 06.09.2010р.
Казміжевської Любові Петрівни на вул.Тичини у м.Пустомити:
- площею 0,1000га для будівництва і обслуговування житлового
будинку та господарських будівель;
- площею 0,2335га для ведення особистого селянського господарства.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №674
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши заяву Репак Валентини Анатоліївни, мешканки
м.Пустомити, вул.Відродження, 1/10, 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 №6), на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., 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 №6), укладений 17.12.2007р. між Пустомитівською
міською радою та Репак Валентиною Анатоліївною.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
3. 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 №675
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши заяву Шереша Павла Павловича, мешканця м.Пустомити,
вул.Грушевського, 77, 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 №7), на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 18.12.2012р., 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 №7), укладений 12.12.2007р. між Пустомитівською
міською радою та Шерешом Павлом Павловичем.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
3. 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 №676
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши заяву Любезної Світлани Ярославівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Спортивна, 8/19, 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 №14), на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., 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
№14),
укладений
29.12.2007р.
між
Пустомитівською міською радою та Любезною Світланою Ярославівною.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
3. 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 №677
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши заяву Протаня Володимира Володимировича, мешканця
м.Пустомити, вул.Даші Дяченко, 9/1, 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 №16), на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., 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
№16),
укладений
17.12.2007р.
між
Пустомитівською міською радою та Протанем Володимиром
Володимировичем.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
3. 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 №678
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши заяву Полєвої Лесі Антонівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Даші Дяченко, 8/7, 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 №21), на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 18.12.2012р., 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
№21),
укладений
12.12.2007р.
між
Пустомитівською міською радою та Полєвою Лесею Антонівною.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
3. 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 №679
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши заяву Бурак Ганни Василівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Даші Дяченко, 8/4, 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 №28), на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 18.12.2012р., 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
№28),
укладений
17.12.2007р.
між
Пустомитівською міською радою та Бурак Ганною Василівною.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
3. 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 №680
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши заяву Павлика Степана Ярославовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Даші Дяченко, 10/10, 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 №32), на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., 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
№32),
укладений
12.12.2007р.
між
Пустомитівською міською радою та Павликом Степаном Ярославовичем.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
3. 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 №681
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши заяву Тимчишин Ірини Степанівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Чайковського, 75, 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 №33), на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 18.12.2012р., 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
№33),
укладений
17.12.2007р.
між
Пустомитівською міською радою та Тимчишин Іриною Степанівною.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
3. 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 №682
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши заяву Городиського Іллі Федоровича, мешканця
м.Пустомити, вул.Спортивна, 10/17, 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 №38), на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., 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
№38),
укладений
12.12.2007р.
між
Пустомитівською міською радою та Городиським Іллею Федоровичем.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
3. 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 №683
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши заяву Короляка Петра Івановича, мешканця м.Пустомити,
вул.Даші Дяченко, 11/5, 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 №43), на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 18.12.2012р., 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
№43),
укладений
12.12.2007р.
між
Пустомитівською міською радою та Короляком Петром Івановичем.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
3. 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 №684
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши заяву Когута Андрія Володимировича, мешканця
м.Пустомити, вул.Грушевського, 14, 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 №46), на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., 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
№46),
укладений
28.12.2007р.
між
Пустомитівською міською радою та Когутом Андрієм Володимировичем.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
3. 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 №685
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши заяву Хавик Оксани Євгенівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Сонячна, 30, 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 №57), на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 18.12.2012р., 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
№57),
укладений
18.12.2007р.
між
Пустомитівською міською радою та Хавик Оксаною Євгенівною.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
3. 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 №686
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши заяву Тернавської Нелі Михайлівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Фабрична, 3/5, 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 №58), на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., 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
№58),
укладений
21.12.2007р.
між
Пустомитівською міською радою та Тернавською Нелею Михайлівною.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
3. 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 №687
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши заяву Колодія Михайла Петровича, мешканця м.Пустомити,
вул.Кучабського, 1а/15, 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 №7), на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 18.12.2012р., 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 №7), укладений 27.12.2007р. між Пустомитівською
міською радою та Колодієм Михайлом Петровичем.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку.
3. 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 №688
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Воронко Ольги Степанівни
Розглянувши заяву Воронко Ольги Степанівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Грінченка, 6, 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 №8), на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 18.12.2012р., 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 №8), укладений 28.12.2007р. між Пустомитівською
міською радою та Воронко Ольгою Степанівною.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
3. 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 №689
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Лехновської Галини Федорівни
Розглянувши заяву Лехновської Галини Федорівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Кучабського, 1а/5, 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 №11), на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., 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
№11),
укладений
18.12.2007р.
між
Пустомитівською міською радою та Лехновською Галиною Федорівною.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у десятикратному розмірі діючих ставок земельного податку в
рік.
3. 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 №690
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про припинення права користування
земельними ділянками під городництво
Розглянувши заяви Москвяка Ореста Васильовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Лисенка, 38, та Пелех Лесі Михайлівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Грушевського, 61, 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
18.12.2012р., 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 земельними ділянками під городництво
наступних громадян:
- Москвяка Ореста Васильовича – 0,15га;
- Пелех Лесі Михайлівни – 0,08га і 0,07га.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №691
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про надання Бонк Марії Миколаївні
згоди на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у м.Пустомити
Розглянувши заяву Бонк Марії Миколаївни, мешканки м.Львова,
вул.Симоненка, 7/34, про надання дозволу на виготовлення проекту відведення
земельної ділянки орієнтовною площею 0,06га для ведення городництва, яка
розташована біля її забудівельної ділянки на вул.Вигадівка у м.Пустомити, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
18.12.2012р., 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 Бонк Марії Миколаївні згоду на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,06га для передачі в оренду для ведення городництва, яка розташована
біля її забудівельної ділянки на вул.Вигадівка у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №692
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про надання Мандзик Ользі Федорівні
згоди на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у м.Пустомити
Розглянувши заяву Мандзик Ольги Федорівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Сонячна, 18, про надання дозволу на виготовлення проекту відведення
земельної ділянки площею 0,10га для ведення городництва, яка розташована в
масиві городів “між кладовищем та господарськими будівлями птахофабрики”
у м.Пустомити та якою до дня смерті користувався її чоловік – Мандзик Іван
Іванович, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 18.12.2012р., 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 Мандзик Ользі Федорівні згоду на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,10га для передачі в оренду для ведення городництва, яка розташована в
масиві городів “між кладовищем та господарськими будівлями
птахофабрики” у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №693
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про припинення дії договору оренди
земельної ділянки, укладеного між
Пустомитівською міською радою
та Сверловичем Павлом Луковичем
Розглянувши заяву Сверловича Павла Луковича, мешканця с.Наварія,
вул.Шкільна, 1/16, про припинення дії договору оренди земельної ділянки
№204, укладеного між Пустомитівською міською радою та Сверловичем
Павлом Луковичем і зареєстрованого 17.02.2010р., взявши до уваги договір
дарування житлового будинку за адресою: м.Пустомити, вул.Верховинська, 11,
керуючись ст.ст. 12, 40, 141 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Припинити шляхом розірвання за взаємною згодою сторін дію договору
оренди земельної ділянки №204, укладеного між Пустомитівською
міською радою та Сверловичем Павлом Луковичем і зареєстрованого
17.02.2010р.
2. Дане рішення набуває чинності з моменту державної реєстрації
державного акту на право власності на земельну ділянку площею
0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд, виданого Буянівському Тарасу
Ярославовичу.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №694
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про внесення змін до рішення
сесії Пустомитівської міської ради
№606 від 03.03.2006р.
Розглянувши заяву Марценюка Олександра Володимировича, мешканця
с.Наварія, вул.Зелена, 3, про внесення змін до рішення сесії Пустомитівської
міської ради №606 від 03.03.2006р. “Про надання Марценюку Олександру
Володимировичу згоди на розроблення проекту відведення земельної ділянки
під будівництво та обслуговування житлового будинку та господарських
будівель” та надання дозволу на виготовлення детального плану території для
передачі в оренду з метою будівництва та обслуговування житлового будинку
земельної ділянки площею 0,12га, яка розташована на захід від ФГ “Вікторія” у
с.Наварія, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 18.12.2012р., керуючись ст.19 Закону України “Про
регулювання містобудівної діяльності”, 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. Внести зміни до рішення сесії Пустомитівської міської ради №606 від
03.03.2006р. “Про надання Марценюку Олександру Володимировичу
згоди на розроблення проекту відведення земельної ділянки під
будівництво та обслуговування житлового будинку та господарських
будівель”, виклавши ч.2 рішення в наступній редакції:
“2. Надати Марценюку Олександру Володимировичу згоду на
виготовлення детального плану території для передачі в оренду з
метою будівництва та обслуговування житлового будинку
земельної ділянки орієнтовною площею 0,12га, яка розташована на
захід від ФГ “Вікторія у с.Наварія”.

2. Вважати такою, що втратила чинність, ч.3 рішення сесії Пустомитівської
міської ради №606 від 03.03.2006р. “Про надання Марценюку Олександру
Володимировичу згоди на розроблення проекту відведення земельної
ділянки під будівництво та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель”.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №695
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про затвердження уточненої
площі земельної ділянки
на вул.Конституції у м.Пустомити
Розглянувши заяву Вітульської Світлани Миколаївни, мешканки
м.Пустомити, вул.Глинська, 24/7, про уточнення площі земельної ділянки, яка
передана їй для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Конституції у м.Пустомити, взявши до уваги акт
відновлення меж 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 18.12.2012р., керуючись ст.ст.12, 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 уточнену площу земельної ділянки, яка розташована на
вул.Конституції у м.Пустомити і передана Вітульській Світлані
Миколаївні у власність для будівництва та обслуговування житлового
будинку і господарських будівель – 0,1000га.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №696
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Білогану Володимиру Степановичу
у власність земельної ділянки
на вул.І.Франка у м.Пустомити
Розглянувши заяву Білогана Володимира Степановича, мешканця
м.Пустомити, вул.І.Франка, 9, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,0748га 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”, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
18.12.2012р., 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 Білогану Володимиру
Степановичу у власність земельної ділянки площею 0,0748га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.І.Франка у м.Пустомити.
2. Передати Білогану Володимиру Степановичу у власність земельну
ділянку площею 0,0748га для будівництва і обслуговування житлового
будинку та господарських будівель, яка розташована на вул.І.Франка у
м.Пустомити.
3. Зобов’язати Білогана Володимира 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 №697
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Броді Олексію Івановичу
та Сохану Андрію Івановичу
у власність земельної ділянки
на вул.Львівській у с.Наварія
Розглянувши заяву Броди Олексія Івановича та Сохана Андрія Івановича,
мешканців с.Наварія, вул.Львівська, 16, про передачу у власність земельної
ділянки площею 0,1518га для будівництва і обслуговування житлового будинку
та господарських будівель, яка розташована на вул.Львівській у с.Наварія,
взявши до уваги технічну документацію з передачі у власність вказаної
земельної ділянки, виготовлену Пустомитівським РВВ ЦДЗК, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
18.12.2012р., 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 Броді Олексію Івановичу та
Сохану Андрію Івановичу у власність земельної ділянки площею 0,1518га
для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Львівській у с.Наварія.
2. Передати Броді Олексію Івановичу та Сохану Андрію Івановичу у
спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0,1518га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель на вул.Львівській у с.Наварія.
3. Броді Олексію Івановичу та Сохану Андрію Івановичу забезпечувати
доступ представникам відповідних служб для експлуатації інженерних
мереж, які розташовані на земельній ділянці, що передається у власність.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №698
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Бучинській Марії Григорівні
у власність земельної ділянки в кварталі
забудови “Верховина” у с.Наварія
Розглянувши заяву Бучинської Марії Григорівни, мешканки с.Наварія,
вул.Яремчука, 10, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,1012га
для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована в кварталі забудови “Верховина” у с.Наварія
(ділянка №48), 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
18.12.2012р., 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 Бучинській Марії
Григорівні у власність земельної ділянки площею 0,1012га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована в кварталі забудови “Верховина” у с.Наварія
(ділянка №48).
2. Передати Бучинській Марії Григорівні у власність земельну ділянку
площею 0,1012га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована в кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія (ділянка №48).
3. Зобов’язати Бучинську Марію Григорівну 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 №699
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Вітульській Світлані Миколаївні
у власність земельної ділянки
на вул.Конституції у м.Пустомити
Розглянувши заяву Вітульської Світлани Миколаївни, мешканки
м.Пустомити, вул.Глинська, 24/7, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,0127га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Конституції 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 18.12.2012р., 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 Вітульській Світлані
Миколаївні у власність земельної ділянки площею 0,0127га для ведення
особистого
селянського
господарства,
яка
розташована
на
вул.Конституції у м.Пустомити.
2. Передати Вітульській Світлані Миколаївні у власність земельну ділянку
площею 0,0127га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Конституції у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Вітульську Світлану Миколаївну 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 №700
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Войтовичу Анатолію Григоровичу
у власність земельної ділянки
на вул.Глинській у м.Пустомити
Розглянувши заяву Войтовича Анатолія Григоровича, мешканця
м.Пустомити, вул.Глинська, 129, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1247га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Глинській 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 18.12.2012р.,
керуючись ст.ст. 12, 33, 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 проект землеустрою щодо відведення Войтовичу Анатолію
Григоровичу земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства на вул.Глинській у м.Пустомити.
2. Передати Войтовичу Анатолію Григоровичу у власність земельну ділянку
площею 0,1247га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована у мкр.Глинна м.Пустомити (в урочищі “На горбі”).
3. Зобов’язати Войтовича Анатолія Григоровича 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 №701
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Гав’яку Володимиру Михайловичу
у власність земельної ділянки
на вул.Гайдамацькій у м.Пустомити
Розглянувши заяву Гав’яка Володимира Михайловича, мешканця
м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 18, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1000га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Гайдамацькій 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
18.12.2012р., 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 Гав’яку Володимиру
Михайловичу у власність земельної ділянки площею 0,1000га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Гайдамацькій у м.Пустомити.
2. Передати Гав’яку Володимиру Михайловичу у власність земельну
ділянку площею 0,1000га для будівництва і обслуговування житлового
будинку та господарських будівель, яка розташована на вул.Гайдамацькій
у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Гав’яка Володимира Михайловича 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 №702
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Гринюсу Богдану Оксентійовичу
у власність земельної ділянки
на вул.Фабричній у м.Пустомити
Розглянувши заяву Гринюса Богдана Оксентійовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Котляревського, 4, про передачу у власність земельної
ділянки площею 0,0909га для будівництва і обслуговування житлового будинку
та господарських будівель, яка розташована на вул.Фабричній 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
18.12.2012р., 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 Гринюсу Богдану
Оксентійовичу у власність земельної ділянки площею 0,0909га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Фабричній у м.Пустомити.
2. Передати Гринюсу Богдану Оксентійовичу у власність земельну ділянку
площею 0,0909га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Фабричній у
м.Пустомити.
3. Зобов’язати Гринюса Богдана Оксентійовича 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 №703
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Гуку Михайлу Григоровичу
у власність земельної ділянки
на вул.Фабричній у м.Пустомити
Розглянувши заяву Гука Михайла Григоровича, мешканця м.Пустомити,
вул.Фабрична, 12, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,0732га
для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Фабричній 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 18.12.2012р., 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 Гуку Михайлу
Григоровичу у власність земельної ділянки площею 0,0732га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Фабричній у м.Пустомити.
2. Передати Гуку Михайлу Григоровичу у власність земельну ділянку
площею 0,0732га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Фабричній у
м.Пустомити.
3. Зобов’язати Гука Михайла Григоровича 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 №704
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Жолкві Володимиру Михайловичу
у власність земельної ділянки
на вул.Гайдамацькій у м.Пустомити
Розглянувши заяву Жолкви Володимира Михайловича, мешканця
м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 9, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1000га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Гайдамацькій у м.Пустомити,
взявши до уваги технічну документацію з передачі у власність вказаної
земельної ділянки, виготовлену Пустомитівським РВВ ЦДЗК, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
18.12.2012р., 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 Жолкві Володимиру
Михайловичу у власність земельної ділянки площею 0,1000га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Гайдамацькій у м.Пустомити.
2. Передати Жолкві Володимиру Михайловичу у власність земельну
ділянку площею 0,1000га для будівництва і обслуговування житлового
будинку та господарських будівель, яка розташована на вул.Гайдамацькій
у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Жолкву Володимира Михайловича 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 №705
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Жолкві Володимиру Михайловичу
у власність земельної ділянки
на вул.Гайдамацькій у м.Пустомити
Розглянувши заяву Жолкви Володимира Михайловича, мешканця
м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 9, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,0922га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Гайдамацькій у м.Пустомити, взявши до уваги технічну
документацію з передачі у власність вказаної земельної ділянки, виготовлену
Пустомитівським РВВ ЦДЗК, на підставі протоколу засідання постійної комісії
з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., керуючись ст.ст. 12, 33, 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 Жолкві Володимиру
Михайловичу у власність земельної ділянки площею 0,0922га для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована на
вул.Гайдамацькій у м.Пустомити.
2. Передати Жолкві Володимиру Михайловичу у власність земельну
ділянку площею 0,0922га для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована на вул.Гайдамацькій у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Жолкву Володимира Михайловича 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 №706
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Ілюкевич Євгенії Іванівні
у власність земельної ділянки
на вул.Грушевського у м.Пустомити
Розглянувши заяву Ілюкевич Євгенії Іванівни, мешканки м.Львова,
вул.Володимира Великого, 63/23, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,0437га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Грушевського 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
18.12.2012р., 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 Ілюкевич Євгенії Іванівні у
власність земельної ділянки площею 0,0437га для будівництва і
обслуговування житлового будинку та господарських будівель, яка
розташована на вул.Грушевського у м.Пустомити.
2. Передати Ілюкевич Євгенії Іванівні у власність земельну ділянку площею
0,0437га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Грушевського у
м.Пустомити.
3. Зобов’язати Ілюкевич Євгенію Іванівну 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 №707
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Калениченку Ігорю Архиповичу
у власність земельної ділянки
на вул.Наливайка у м.Пустомити
Розглянувши заяву Калениченка Ігоря Архиповича, мешканця
м.Пустомити, вул.Лесі Українки, 7, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,0969га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Наливайка у м.Пустомити,
взявши до уваги технічну документацію з передачі у власність вказаної
земельної ділянки, виготовлену ПП “РІК”, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., 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 Калениченку Ігорю
Архиповичу у власність земельної ділянки площею 0,0969га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Наливайка у м.Пустомити.
2. Передати Калениченку Ігорю Архиповичу у власність земельну ділянку
площею 0,0969га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Наливайка у
м.Пустомити.
3. Зобов’язати Калениченка Ігоря Архиповича 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 №708
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Калениченку Юрію Ігоровичу
у власність земельної ділянки
на вул.Лесі Українки у м.Пустомити
Розглянувши заяву Калениченка Юрія Ігоровича, мешканця м.Пустомити,
вул.Грушевського, 64/1, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Лесі Українки у м.Пустомити,
взявши до уваги технічну документацію з передачі у власність вказаної
земельної ділянки, виготовлену ПП “РІК”, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., 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 Калениченку Юрію
Ігоровичу у власність земельної ділянки площею 0,1000га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Лесі Українки у м.Пустомити.
2. Передати Калениченку Юрію Ігоровичу у власність земельну ділянку
площею 0,1000га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Лесі Українки у
м.Пустомити.
3. Зобов’язати Калениченка Юрія Ігоровича 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 №709
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Калениченку Юрію Ігоровичу
у власність земельної ділянки
на вул.Лесі Українки у м.Пустомити
Розглянувши заяву Калениченка Юрія Ігоровича, мешканця м.Пустомити,
вул.Грушевського, 64/1, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,0654га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на
вул.Лесі Українки у м.Пустомити, взявши до уваги технічну документацію з
передачі у власність вказаної земельної ділянки, виготовлену ПП “РІК”, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
18.12.2012р., керуючись ст.ст. 12, 33, 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 Калениченку Юрію
Ігоровичу у власність земельної ділянки площею 0,0654га для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована на вул.Лесі
Українки у м.Пустомити.
2. Передати Калениченку Юрію Ігоровичу у власність земельну ділянку
площею 0,0654га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Лесі Українки у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Калениченка Юрія Ігоровича 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 №710
двадцята сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Кузьмінському Ігорю Володимировичу
у власність земельної ділянки в кварталі
забудови “Юність-4” у м.Пустомити
Розглянувши заяву Кузьмінського Ігоря Володимировича, мешканця
смт.Великий Любінь Городоцького району, вул.Львівська, 223, про передачу у
власність земельної ділянки площею 0,1000га для будівництва і обслуговування
житлового будинку та господарських будівель, яка розташована в кварталі
забудови “Юність-4” у м.Пустомити (ділянка №52), 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 18.12.2012р., 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 Кузьмінському Ігорю
Володимировичу у власність земельної ділянки площею 0,1000га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована в кварталі забудови “Юність-4” у м.Пустомити
(ділянка №52).
2. Передати Кузьмінському Ігорю Володимировичу у власність земельну
ділянку площею 0,1000га для будівництва і обслуговування житлового
будинку та господарських будівель, яка розташована в кварталі забудови
“Юність-4” у м.Пустомити (ділянка №52).
3. Зобов’язати
Кузьмінського
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.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №711
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Лапичак Наталії Аксентіївні
у власність земельної ділянки
на вул.Грінченка у м.Пустомити
Розглянувши заяву Лапичак Наталії Аксентіївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Глинська, 22/4, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,0882га 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
18.12.2012р., 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 Лапичак Наталії
Аксентіївні у власність земельної ділянки площею 0,0882га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Грінченка у м.Пустомити.
2. Передати Лапичак Наталії Аксентіївні у власність земельну ділянку
площею 0,0882га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Грінченка у
м.Пустомити.
3. Зобов’язати Лапичак Наталію Аксентіївну 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 №712
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Нирку Ярославу Васильовичу
у власність земельної ділянки
на вул.Шептицького у м.Пустомити
Розглянувши заяву Нирка Ярослава Васильовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Шептицького, 5, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,0962га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Шептицького 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
18.12.2012р., 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 Нирку Ярославу
Васильовичу у власність земельної ділянки площею 0,0962га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Шептицького у м.Пустомити.
2. Передати Нирку Ярославу Васильовичу у власність земельну ділянку
площею 0,0962га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Шептицького у
м.Пустомити.
3. Зобов’язати Нирка Ярослава 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.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №713
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Павлюк Валентині Миколаївні
у власність земельної ділянки
на вул.Довженка у м.Пустомити
Розглянувши заяву Павлюк Валентини Миколаївни, мешканки
м.Пустомити, вул.Грушевського, 31/12, про передачу у власність земельної
ділянки площею 0,0600га для будівництва і обслуговування житлового будинку
та господарських будівель, яка розташована на вул.Довженка 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
18.12.2012р., 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 Павлюк Валентині
Миколаївні у власність земельної ділянки площею 0,0600га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Довженка у м.Пустомити.
2. Передати Павлюк Валентині Миколаївні у власність земельну ділянку
площею 0,0600га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Довженка у
м.Пустомити.
3. Зобов’язати Павлюк Валентину Миколаївну 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 №714
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Павлюку Віктору Володимировичу
у власність земельної ділянки
на вул.Львівській у с.Наварія
Розглянувши заяву Павлюка Віктора Володимировича, мешканця
м.Пустомити, вул.Крип’якевича, 18, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,2500га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Львівській у с.Наварія, взявши
до уваги технічну документацію з передачі у власність вказаної земельної
ділянки, виготовлену Пустомитівським РВВ ЦДЗК, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р.,
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 Павлюку Віктору
Володимировичу у власність земельної ділянки площею 0,2500га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Львівській у с.Наварія.
2. Передати Павлюку Віктору Володимировичу у власність земельну
ділянку площею 0,2500га для будівництва і обслуговування житлового
будинку та господарських будівель, яка розташована на вул.Львівській у
с.Наварія.
3. Зобов’язати Павлюка Віктора 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.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №715
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Пакошу Миколі Остаповичу
у власність земельної ділянки
на вул.Ставковій у м.Пустомити
Розглянувши заяву Пакоша Миколи Остаповича, мешканця м.Пустомити,
вул.Ставкова, 33, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,1000га
для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Ставковій 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 18.12.2012р., 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 Миколі
Остаповичу у власність земельної ділянки площею 0,1000га для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
будівель, яка розташована на вул.Ставковій у м.Пустомити.
2. Передати Пакошу Миколі Остаповичу у власність земельну ділянку
площею 0,1000га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Ставковій у
м.Пустомити.
3. Зобов’язати Пакоша Миколу Остаповича 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 №716
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про передачу
Сусіді Любові Миколаївні
у власність земельної ділянки
на вул.Коновальця у м.Пустомити
Розглянувши заяву Сусіди Любові Миколаївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Коновальця, 8, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,0829га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Коновальця у м.Пустомити,
взявши до уваги технічну документацію з передачі у власність вказаної
земельної ділянки, виготовлену Пустомитівським РВВ ЦДЗК, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
18.12.2012р., 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 Сусіді Любові Миколаївні
у власність земельної ділянки площею 0,0829га для будівництва і
обслуговування житлового будинку та господарських будівель, яка
розташована на вул.Коновальця у м.Пустомити.
2. Передати Сусіді Любові Миколаївні у власність земельну ділянку
площею 0,0829га для будівництва і обслуговування житлового будинку та
господарських будівель, яка розташована на вул.Коновальця у
м.Пустомити.
3. Зобов’язати Сусіду Любов Миколаївну 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 №717
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про надання Буянівському Тарасу Ярославовичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Буянівського Тараса Ярославовича, мешканця
м.Львова, вул.Наукова, 44/30, про надання дозволу 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, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., 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 Буянівському Тарасу Ярославовичу 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 №718
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про надання Дмитроці Марії Іванівні
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Дмитроци Марії Іванівни, мешканки м.Львова,
вул.О.Степанівни, 50б/2, про надання дозволу на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,10га 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 18.12.2012р., 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 Дмитроці Марії Іванівні 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 №719
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про надання Ковальчуку Степану Михайловичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Ковальчука Степана Михайловича, мешканця
м.Тернополя, вул.Весела, 16/30, про надання дозволу 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.Глинській у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., 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 Ковальчуку Степану Михайловичу 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.Глинській у
м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №720
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про надання Кудерській Любові Євстахівні
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Кудерської Любові Євстахівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Тичини, 33, про надання дозволу на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,10га для
будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель на
вул.Тичини у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., 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 Кудерській Любові Євстахівні 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.Тичини у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №721
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про надання Паращишину Ярославу Михайловичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Паращишина Ярослава Михайловича, мешканця
м.Пустомити, вул.Садова, 28а, про надання дозволу на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,10га для
будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель на
вул.Садовій у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., 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 Паращишину Ярославу 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.Садовій у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №722
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про надання Штангрету Михайлу Івановичу
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Штангрета Михайла Івановича, мешканця
м.Пустомити, вул.Ставкова, 41, про надання дозволу на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,09га 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 18.12.2012р., 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 Штангрету Михайлу Івановичу дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0900га 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 №723
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про надання Кудерській Любові Євстахівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Кудерської Любові Євстахівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Тичини, 33, про надання дозволу на виготовлення проекту
відведення земельної ділянки площею 0,0430га для передачі у власність для
ведення особистого селянського господарства між вул.Тичини та
вул.Людкевича у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 18.12.2012р., 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 Кудерській Любові Євстахівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0430га для
передачі у власність для ведення особистого селянського господарства,
яка розташована між вул.Тичини та вул.Людкевича у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №724
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про надання Паращишину Ярославу Михайловичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Паращишина Ярослава Михайловича, мешканця
м.Пустомити, вул.Садова, 28а, про надання дозволу на виготовлення проекту
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,05га для передачі у
власність для ведення особистого селянського господарства на вул.Садовій у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 18.12.2012р., 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 Паращишину Ярославу Михайловичу дозвіл на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0500га для передачі у власність для ведення особистого
селянського господарства, яка розташована на вул.Садовій у
м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №725
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про надання Тарнаві Любові Іванівні
дозволу на виготовлення технічної документації
з передачі у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву Тарнави Любові Іванівни, мешканки м.Львова,
вул.Білогорща, 4/1, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,1132га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель у кварталі забудови “Верховина” (ділянка №79) в
с.Наварія, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 18.12.2012р., 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 Тарнаві Любові Іванівні дозвіл на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки площею 0,1132га
для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських
будівель у кварталі забудови “Верховина” (ділянка №79) в с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №726
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про відчуження майна комунальної
власності міської ради
Розглянувши заяву Пушкар Тетяни Омелянівни, мешканки с.Семенівка,
вул.Шевченка, 434, про зняття з балансу Пустомитівської міської ради
квартири за адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського, 56/2, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань комунального майна, житловокомунального господарства, благоустрою, екології та правопорядку
Пустомитівської міської ради від 20.12.2012р., керуючись Законом України
„Про приватизацію державного житлового фонду” та п.30 ст.26 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Відчужити з комунальної власності Пустомитівської міської ради та
передати у приватну власність Пушкар Тетяні Омелянівні ½ частину
житлового будинку, який знаходиться за адресою: м.Пустомити,
вул.Грушевського, 56 (квартира №2).
2. Доручити Львівському ОДКБТІ та ЕО внести зміни в інвентаризаційну
справу відповідно до даного рішення.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №727
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про внесення змін
до бюджету міської ради
Відповідно до рішення Пустомитівської районної ради №301 від
13.12.2012р. “Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень-листопад 2012 року та внесення змін до його показників”, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради від
20.12.2012р., 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 загального фонду бюджету міської ради за кодом
бюджетної класифікації 41020900 “Інші додаткові дотації” на суму
35,7 тис. грн. та відповідну видаткову частину бюджету за КФК
070101 “Дошкільні заклади освіти”:
o КЕКВ 1111 “Заробітна плата” на суму 26,2 тис. грн.;
o КЕКВ 1120 “Нарахування на заробітну плату” – 9,5 тис. грн.
2. Бухгалтерії міської ради (головний бухгалтер – п.Н.Тернавська) внести
зміни до річного помісячного розпису призначень бюджету загального
кошторису доходів та видатків.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова п.В.Барковський).

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №728
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про затвердження
розпоряджень
міського голови
Заслухавши розпорядження міського голови №02-04/201 від 25.10.2012р.
“Про преміювання міського голови та заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради”, №02-04/214 від 19.11.2012р. “Про
внесення змін до бюджету міської ради в межах виділених асигнувань”, №0204/218 від 27.11.2012р. “Про преміювання міського голови та заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради”, №02-04/220 від
28.11.2012р. “Про внесення змін до бюджету міської ради в межах виділених
асигнувань”, №02-04/221 від 28.11.2012р. “Про внесення змін до бюджету
міської ради”, №02-04/224 від 10.12.2012р. “Про внесення змін до бюджету
міської ради”, №02-04/227 від 11.12.2012р. “Про внесення змін до бюджету
міської ради в межах виділених асигнувань”, №02-04/228 від 11.12.2012р. “Про
присвоєння чергового рангу міському голові Яремі Р.О.”, №02-04/236 від
19.12.2012р. “Про внесення змін до бюджету міської ради в межах виділених
асигнувань”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради від 20.12.2012р., керуючись ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити розпорядження міського голови:
- №02-04/201 від 25.10.2012р. “Про преміювання
заступника міського голови з питань діяльності
ради”;
- №02-04/214 від 19.11.2012р. “Про внесення змін
ради в межах виділених асигнувань”;
- №02-04/218 від 27.11.2012р. “Про преміювання
заступника міського голови з питань діяльності
ради”;

міського голови та
виконавчих органів
до бюджету міської
міського голови та
виконавчих органів

- №02-04/220 від 28.11.2012р. “Про внесення змін до бюджету міської
ради в межах виділених асигнувань”;
- №02-04/221 від 28.11.2012р. “Про внесення змін до бюджету міської
ради”;
- №02-04/224 від 10.12.2012р. “Про внесення змін до бюджету міської
ради”;
- №02-04/227 від 11.12.2012р. “Про внесення змін до бюджету міської
ради в межах виділених асигнувань”;
- №02-04/228 від 11.12.2012р. “Про присвоєння чергового рангу
міському голові Яремі Р.О.”;
- №02-04/236 від 19.12.2012р. “Про внесення змін до бюджету міської
ради в межах виділених асигнувань”.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №729
двадцять перша сесія шостого демократичного скликання
26.12.2012р.
Про скасування рішення виконавчого
комітету Пустомитівської міської ради
№02-03/279 від 20.12.2012р.
У зв’язку зі встановленням ТзОВ “Карпатський водограй” тимчасової
споруди на вул.Грушевського (парна сторона) у м.Пустомити – навпроти
будівлі Пустомитівської районної державної адміністрації та порушенням
порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності, взявши до уваги відсутність оформленого паспорту прив’язки
встановленої тимчасової споруди, на підставі Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України №244 від 21.10.2011р. “Про затвердження порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”, керуючись
Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ст. ст. 26, 59
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Скасувати рішення виконавчого комітету Пустомитівської міської ради
№02-03/279 від 20.12.2012р. “Про надання ТзОВ “Карпатський водограй”
дозволу на встановлення пересувної споруди для ведення виїзної торгівлі
з продажу живої риби”.
2. Зобов’язати ТзОВ “Карпатський водограй” у трьохденний термін
демонтувати тимчасову споруду, встановлену на вул.Грушевського
(парна сторона) у м.Пустомити – навпроти будівлі Пустомитівської
районної державної адміністрації.

Міський голова

Ростислав Ярема

