Пустомитівська міська рада

19 - а чергова сесія
засідання
Пустомитівської міської ради
сьомого демократичного скликання
11 липня 2017 року

м.Пустомити
2017 рік

Порядок денний

1.Розгляд колективного звернення мешканців вул. Т.Шевченка м. Пустомити.
2.Розгляд депутатського звернення Бориса Андрія Мирославовича щодо

погодження меж земельної ділянки ОСББ «Д.Дяченко 9-11».
3.Про спрямування коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
4.Про спрямування коштів субвенції з обласного бюджету.
5.Про перерозподіл показників бюджету Пустомитівської міської ради на 2017 рік.
6.Про надання субвенції з бюджету Пустомитівської міської ради Пустомитівському
районному бюджету.
7.Про затвердження рішення виконавчого комітету та розпоряджень міського
голови.
8.Про внесення змін до штатного розпису виконавчого комітету Пустомитівської
міської ради на 2017 рік.
9.Про внесення змін до рішення Пустомитівської міської ради від 21.12.2016р. №420
«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
виконавчого комітету Пустомитівської міської ради на 2017 рік».
10.Про затвердження та внесення змін до місцевих цільових галузевих соціальноекономічних програм.
11.Розгляд подання Львівської місцевої прокуратури №3.
12.Розгляд Ухвали Господарського суду Львівської області від 25.05.2017 року
№ 33/32 про зобов’язання Пустомитівської міської ради прийняти на баланс
гуртожиток за адресою: вул. Фабрична,17 м. Пустомити.
13.Розгляд колективного звернення мешканців вул. М.Коцюбинського
м. Пустомити.
14.Розгляд звернення Кудерського А.П. - про виготовлення комплексної схеми
розміщення тимчасової споруди щодо встановлення МАФу на власній земельній
ділянці за адресою вул. П.Тичини,5 в м. Пустомити.
15.Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів
благоустрою комунальної власності територіальної громади м. Пустомити та
с. Наварія для розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного
господарства та торгівлі для здійснення підприємницької діяльності.
16.Розгляд звернення Львівської обласної державної адміністрації щодо
виділення земельних ділянок учасникам Антитерористичної операції у с. Наварія.
17.Розгляд звернення НАСК «Оранта» про скасування державного акту на право
постійного користування земельною ділянкою та розподіл вказаної земельної
ділянки яка розташована за адресою: м. Пустомити вул. М.Грушевського,8.
18.Розгляд звернення Всеукраїнського союзу ветеранів АТО Пустомитівського
районного округу щодо виділення земельної ділянки орієнтовною площею 1,1 га
під будівництво житла для учасників АТО в с. Наварія на вул. Львівській.

19.Розгляд звернення Сада Юрія Олександровича про надання дозволу на

розробку детального плану території в межах вул. Т.Шевченка та М.Рильського у
м. Пустомити.
20.Розгляд звернення Шкварка Юрія Івановича про надання дозволу на розробку
детального плану території між вулицею Гайдамацькою та землекористуваням
Львівської залізниці у місті Пустомити.
21.Розгляд звернення Побігушки Григорія Мар’яновича про надання дозволу на
внесення змін в детальний план території в межах вул. Львівської та Музичної в
с. Наварія.
22.Розгляд звернення Лазарчук Ольги Любомирівни про надання дозволу на
розробку детального плану території між вул. Львівською та Бічною Львівською в
с. Наварія.
23.Розгляд звернення Михальчишин Ганни Павлівни про передачу у власність
земельної ділянки яка розташована за адресою м. Пустомити
вул. Б.Хмельницького,9 та на якій розташовані належній їй на праві власності
нежитлові будівлі.
24.Розгляд звернення ТзОВ «Сонях» про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва багатоквартиних
житлових будинків на вул. Д.Дяченко в м. Пустомити.
25.Розгляд звернення ТзОВ АПП «Львівське» щодо затвердження Акту
погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2,4796 яка
знаходиться за адресою: вул. Поштова,21 в с. Наварія.
26.Про затвердження проекту внесення змін до детального плану території для
визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремих
земельних ділянок з метою розміщення об’єктів будівництва в місті Пустомити
(ТзОВ «Ніса-Девелопмент»).
27.Розгляд звернення Цимбали Валентини Іванівни та Назаревич Ірини
Ярославівни про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної
ділянки та продаж у власність земельної ділянки площею 0,1673 га для
обслуговування ресторану за адресою м. Пустомити вул. М.Грушевського,66.
28.Розгляд звернення ТзОВ «Компанія Сервіс - М» про надання дозволу на викуп у
власність земельної ділянки площею 0,3200 га для обслуговування складських
приміщень яка розташована в м. Пустомити на вул. Глинській.
29.Розгляд звернення ПП «Оліяр» про надання дозволу на викуп у власність
земельної ділянки площею 10,2895 га для обслуговування виробничих складських
приміщень, яка розташована в м. Пустомити на вул. Привокзальній.
30.Розгляд звернення Пустомитівської районної державної адміністрації та
учасника АТО Когута Олега Богдановича щодо виділення земельної ділянки під
індивідуальне будівництво.

31.розгляд звернень учасників Антитерористичної операції (учасники бойових

дій) в східних областях України про виділення земельних ділянок для будівництва
житлових будинків; додаток №1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прізвище, ім`я, по батькові
Фецюх Андрій Петрович
Тилик Богдан Степанович
Ільчишин Степан Степанович
Решотка Микола Володимирович
Годованський Олег Орестович
Козицький Степан Ігорович

Рік
народження
16.05.1971
01.05.1988
11.01.1991
12.12.1967
15.01.1977
08.01.1993

Місце проживання
м. Львів вул. П.Полуботка,11/52
м. Пустомити вул. Спортивна,10/2
м. Яворів в/ч А0998
м. Пустомити вул.Д.Дяченко,7/5
м.Золочів вул. Січ.Стрільців,3
м. Пустомити вул. Коновальця,2

розгляд звернень учасників Антитерористичної операції (учасники бойових
дій) в східних областях України про виділення земельних ділянок для
ведення особистого селянського господарства:
28.Дмитраш Василь Васильович - м. Пустомити вул. П.Тичини,118;
29. Зайончковський Андрій Володмирович - м. Пустомити вул. Юність,17;
30. Решотка Микола Володимирович – м. Пустомити вул. Д.Дяченко,7/5;
31. Барчишин Ярослав Ігорович – с.Наварія вул. Н.Яремчука,18;
32.Коробкін Андрій Вікторович – м. Пустомити вул. Миру,1/28;
33.Козицький Степан Ігорович - м. Пустомити вул. Коновальця,2
передача у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування
житлового будинку і господарських споруд:
34.Карп’як Василь Ігорович
- площею 0,0737 га, яка розташована на
вул. Лісневицькій,18а в м. Пустомити.
35.Оленич Євдокія Андріївна – площею 0,1000 га, яка розташована на
вул. Луговій,112 в м. Пустомити.
36.Ярмола Любов Антонівна – площею 0,1000 га, яка розташована на
вул. С.Людкевича,33 та в м. Пустомити.
37.Гречник Марія Йосипівна – площею 0,0770 га, яка розташована на
вул. Т.Шевченка,36 у м. Пустомити.
38.Мороз Любов Семенівна – площею 0,1000 га, яка розташована на вул. Луговій,67
в м. Пустомити.
39.Кісь Марія Йосипівна – площею 0,1000 га, яка розташована на вул. Луговій,27 в
м. Пустомити.
40.Кутнів Юрій Михайлович-площею 0,0999 га, яка розташована на
вул.Дністровій,67 в м. Пустомити.
41.Переймибіда Галини Ігорівна - площею 0,0756 га, яка розташована на
вул. М.Коцюбинського,8 в м. Пустомити.
Передача у власність земельних ділянок для ведення особистого
селянського господарства:

42.Солонюку Мирону Володимировичу (учасник АТО) - площею 0,0980 га, між
кварталом забудови «Вигадівка» та межею міста Пустомити в м. Пустомити.
43.Розгляд звернення Зарицької Михайлини Яківни, Угриновича Ігоря Романовича,
Угриновича Андрія Романовича про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо передачі у спільну часткову власність земельної
ділянки площею 0,25 га для обслуговування житлового будинку та господарських
споруд яка розташована за адресою: с. Нагоряни вул. С.Наливайка,24.
44.Розгляд звернення Зарицької Михайлини Яківни, Угриновича Ігоря Романовича,
Угриновича Андрія Романовича про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо передачі у спільну часткову власність земельної
ділянки орієнтовною площею 0,44 га для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована поруч з житловим будинком за адресою:
с. Нагоряни вул. С.Наливайка,24.
45.Розгляд звернення Гнатіва Миколи Дмитровича.
Проекти рішень
§-1
§-2
§-3
1.Внести зміни до річного розпису доходів бюджету Пустомитівської міської ради на
2017 рік, збільшивши загальний обсяг доходів загального фонду за кодом
бюджетної класифікації 41034500 “Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій” на суму 5 000 000,00 грн.
2.Внести зміни до річного розпису видатків Пустомитівської міської ради на 2017 рік,
збільшивши загальний обсяг видатків бюджету міської ради, зокрема, видатків
спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 5 000 000,00 грн. за КТКВКБМС
6330 “Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів” КЕКВ 3122 “Капітальне
будівництво (придбання) інших об’єктів”.
3.Спрямувати кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на
фінансування об’єкту “Будівництво школи в с.Наварія Пустомитівського району
Львівської області”.
4.Бухгалтерській службі міської ради внести зміни до річного та помісячного розпису
доходів і видатків бюджету міської ради на 2017 рік.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова І. Бешлей).
§-4
1.Внести зміни до річного розпису доходів бюджету Пустомитівської міської
ради на 2017 рік, збільшивши загальний обсяг доходів загального фонду за
кодом бюджетної класифікації 41035000 “Інші субвенції” на суму 580 000,00 грн.
2.Внести зміни до річного розпису видатків Пустомитівської міської ради на 2017
рік, збільшивши загальний обсяг видатків бюджету міської ради, зокрема,
видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 580 000,00 грн. за:
-КТКВКБМС 6650 “Утримання та розвиток інфраструктури доріг” КЕКВ
3132 “Капітальний ремонт інших об`єктів” на суму 145 000,00 грн. на
виконання робіт по об’єкту “Капітальний ремонт дороги по вул. Поштова
в с.Наварія Пустомитівського району Львівської області”;
-КТКВКБМС 6310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території” КЕКВ 3142 “Реконструкція та реставрація інших об`єктів” на
суму 435 000,00 грн. по об’єктах:
-“Реконструкція дороги на ділянці від вул. Львівська до
вул. Яремчука в с.Наварія Пустомитівського району Львівської
області” – 145 000,00,00 грн.;
-“Реконструкція дороги по вул.Музична в с.Наварія Пустомитівського
району Львівської області” – 145 000,00 грн.;
-“Реконструкція дороги по вул. Шкільна від вул. Львівська до
перехрестя з вул. Петлюри в с.Наварія Пустомитівського району
Львівської області” – 145 000,00 грн..
3.Бухгалтерській службі міської ради внести зміни до річного та помісячного
розпису доходів і видатків бюджету міської ради на 2017 рік.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова І. Бешлей).
§-5
1.Внести зміни до показників бюджету Пустомитівської міської ради,
затверджених рішенням Пустомитівської міської ради №417 від 21.12.2016р.
“Про затвердження бюджету на 2017 рік”, а саме:
-збільшити загальний обсяг видатків загального фонду бюджету
Пустомитівської міської ради на суму 118 100,00 грн., одночасно
зменшивши на вказану суму загальний обсяг видатків спеціального фонду
(бюджету розвитку) та внести відповідні зміни до розподілу видатків
(додаток №1);

-зменшити профіцит загального фонду бюджету Пустомитівської міської ради
на суму 118 100,00 грн., джерелом покриття якого визначити зменшення
обсягу коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) (додаток №2);
-зменшити дефіцит спеціального фонду бюджету Пустомитівської міської ради
на суму 118 100,00 грн., джерелом покриття якого визначити зменшення
обсягу коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) (додаток №2);
-внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок
коштів бюджету розвитку (додаток №3);
-внести зміни до Переліку програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
бюджету Пустомитівської міської ради в 2017 році (додаток №4).
2. Бухгалтерській службі міської ради внести відповідні зміни до річного і
помісячного розпису доходів і видатків бюджету міської ради на 2017 рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова комісії – І. Бешлей).
§-6
1.Надати з бюджету Пустомитівської міської ради іншу субвенцію
Пустомитівському районному бюджету на проведення капітального ремонту
дошкільного навчального закладу №3 м.Пустомити Львівської області за
КТКВКБМС 8800 “Інші субвенції” КЕКВ 3220 “Капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів” у розмірі 200 000,00 грн..
2.Надати міському голові право проведення підготовки та підписання всіх
фінансових документів, що стосуються виділення даної субвенції.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова І.Бешлей).
§-7
1.Затвердити рішення виконавчого комітету Пустомитівської міської ради від
16.06.2017р. №02-04/81 “Про здійснення попередньої оплати за рахунок
бюджетних коштів на закупівлю робіт щодо об’єкту “Будівництво спортивних
майданчиків зі штучним покриттям у с.Наварія Пустомитівського району
Львівської області”.
2.Затвердити розпорядження міського голови:
 №02-04/76 від 26.05.2017р. “Про внесення змін до бюджету міської ради”;
 №02-04/79 від 29.05.2017р. “Про зміну посадових окладів апарату
виконавчого комітету Пустомитівської міської ради”;
 №02-04/103 від 03.07.2017р. “Про внесення змін до бюджету міської
ради”;

 №02-04/104 від 03.07.2017р. “Про внесення змін до бюджету міської ради
(спрямування субвенції, отриманої з Пустомитівського районного
бюджету)”;
 №02-04/105 від 04.07.2017р. “Про внесення змін до бюджету міської
ради (спрямування субвенції, отриманої з бюджету Раковецької
сільської ради Пустомитівського району Львівської області)”.
§-8
1.Внести зміни до рішення Пустомитівської міської ради від 21.12.2016р. №419
“Про затвердження штатного розпису та кошторису видатків на утримання
апарату виконавчого комітету Пустомитівської міської ради на 2017 рік”,
затвердивши пункт 1 даного рішення у наступній редакції:
“1. Затвердити штатний розпис виконавчого комітету Пустомитівської міської
ради:
-міський голова;
-секретар міської ради;
-заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
-керуючий справами виконавчого комітету;
-головний бухгалтер;
-начальник відділу соціально-економічного розвитку;
-державний реєстратор;
-спеціаліст І категорії – 8;
-секретар-друкар – 1;
-водій – 1;
-прибиральниця – 0,5;
-сторож – 1.”
2.Визначити, що новий штатний розпис вводиться в дію з 01.08.2017р..
§-9
3.Внести зміни до рішення Пустомитівської міської ради від 21.12.2016р. №420
“Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
виконавчого комітету Пустомитівської міської ради на 2017 рік”, а саме:
a. в пункт 1 даного рішення, встановивши посадові оклади працівників
виконавчого комітету Пустомитівської міської ради:
Посади
Міський голова
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Секретар ради

Розмір окладу
з 26.05.2017р. з 01.08.2017р.
5 100 грн.
5 100 грн.
4 700 грн.
4 700 грн.
4 700 грн.

4 700 грн.

Керуючий справами виконавчого комітету
Головний бухгалтер
Начальник відділу соціально-економічного
розвитку
Державний реєстратор
Спеціаліст І-ої категорії
Спеціаліст ІІ-ої категорії
Секретар-друкарка

4 700 грн.
3 300 грн.
3 300 грн.

4 700 грн.
3 300 грн.
3 300 грн.

3 100 грн.
2 700 грн.
1 895 грн.

3 350грн.
3100 грн.
1895грн.

b. виклавши абзац третій підпункту б) пункту 2 у наступній редакції:
“- міському голові та заступнику міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради відповідно до їх особистого вкладу в загальні
результати роботи у 2017 році в межах коштів, передбачених на
преміювання у кошторисі Пустомитівської міської ради, у розмірі 150% від
посадового окладу та економії коштів на оплату праці з 01.07.2017р.”.
4.Бухгалтерській службі міської ради (головний бухгалтер – Н.Тернавська) внести
відповідні зміни до типового штатного розпису.
5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова І. Бешлей).
§ -10
1.Внести зміни до місцевої програми інвестиційного розвитку міста Пустомити та
села Наварія на 2017 рік:
-замінити в п.5 Паспорту місцевої програми суму “20 428 881,00 грн. грн.” на
“29 190 781,00 грн.”;
-викласти у новій редакції Кошторис видатків на виконання місцевої програми
інвестиційного розвитку міста Пустомити та села Наварія на 2017 рік
(додаток №1).
2.Внести зміни до п.5 Паспорту місцевої програми забезпечення виконання
судових рішень та виконавчих документів Пустомитівської міської ради на 2017
рік, замінивши суму “25 000,00 грн.” на “11 000,00 грн.”.
3.Внести зміни до місцевої програми впровадження системи вуличного
відеоспостереження на території Пустомитівської міської ради на 2017 рік:
-замінити в п.5 Паспорту місцевої програми суму “67 000,00 грн.” на “81 000,00
грн.”;
-викласти у новій редакції Кошторис видатків на виконання місцевої програми
впровадження системи вуличного відеоспостереження на території
Пустомитівської міської ради на 2017 рік (додаток №2).
4.Затвердити місцеву програму здійснення інших видатків з бюджету
Пустомитівської міської ради на 2017 рік (додаток №3).

5.Бухгалтерській службі міської ради (головний бухгалтер – Н.Тернавська)
здійснювати фінансування вищезгаданих програм та заходів згідно прийнятих
рішень міської ради щодо їх фінансування.
6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова комісії – І. Бешлей).
§ -11
1. Взяти до відома подання Львівської місцевої прокуратури №3 ( в порядку
частини 3 статті 65 Закону України «Про запобігання корупції») від 06.06.2017 №
04-9/1733-17.
§ - 12
1.Надати згоду на прийняття в комунальну власність громади м. Пустомити
житлового будинку (гуртожитку) за адресою: м. Пустомити, вул. Фабрична,17.
2.Доручити постійній діючій комісії з питань прийняття відомчого житлового фонду
(голова комісії В.Кардаш) в місячний термін підготувати Акт приймання-передачі
будинку.
3.Акт приймання-передачі будинку затвердити на черговому засіданні виконавчого
комітету Пустомитівської міської ради.
§ - 13
1.Повідомити мешканців вул. М.Коцюбинського м. Пустомити, що на засідані
вісімнадцятої сесії сьомого демократичного скликання було затверджено рішення
№ 630 від 01.06.2017 року «Про розгляд колективного звернення мешканців міста
Пустомити» (копія рішення додається).
§ - 14
1.Надати дозвіл на виготовлення комплексної схеми розміщення тимчасової
споруди та архітипу за адресою: вул. П.Тичини,5, в м. Пустомити.
§ - 15
1.Затвердити Положення про оренду окремих конструктивних елементів
благоустрою комунальної власності територіальної громади м. Пустомити та
с. Наварія для розміщення відкритих літніх майданчиків біля об'єктів ресторанного
господарства та торгівлі для здійснення підприємницької діяльності (додається).
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань комунального майна, житлово – комунального господарства, благоустрою
та екології (Н.Житницька).
§ - 16
1.Повідомити Львівську обласну державну адміністрацію, про те, що:
-першочергово передаються у власність земельні ділянки для будівництва
та обслуговування житлових будинків та господарських будівель і споруд
мешканцям Пустомитівської міської ради з числа військовослужбовців – учасників

Антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях, а також членам
сімей загиблих військовослужбовців – учасників АТО.
-Пустомитівська міська рада звернулася до Львівської обласної державної
адміністрації з проханням долучитися до процесу співфінансування робіт з
виготовлення генерального плану с.Наварія та розширення меж населеного
пункту, адже це надасть можливість виділити земельні ділянки під індивідуальне
житлове будівництво учасникам АТО, які мешкають на території м.Пустомити і
с.Наварія, а також частково учасникам АТО, які мешкають за межами
Пустомитівської міської ради.
§ - 17
1.Припинити право постійного користування ПАТ «НАСК «Оранта» земельною
ділянкою площею 0,1565 га, для обслуговування адміністративної будівлі, яка
розташована за адресою: м. Пустомити вул. М.Грушевського,8.
2.Передати вказану земельну ділянку до складу земель запасу Пустомитівської
міської ради.
§ - 18
1.Повідомити Всеукраїнський союз ветеранів АТО Пустомитівського районного
округу, про те, що:
-першочергово передаються у власність земельні ділянки для будівництва
та обслуговування житлових будинків та господарських будівель і споруд
мешканцям Пустомитівської міської ради з числа військовослужбовців – учасників
Антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях, а також членам
сімей загиблих військовослужбовців – учасників АТО.
-Пустомитівська міська рада звернулася до Львівської обласної державної
адміністрації з проханням долучитися до процесу співфінансування робіт з
виготовлення генерального плану с.Наварія та розширення меж населеного
пункту, адже це надасть можливість виділити земельні ділянки під індивідуальне
житлове будівництво учасникам АТО, які мешкають на території м.Пустомити і
с.Наварія, а також частково учасникам АТО, які мешкають за межами
Пустомитівської міської ради.
§ - 19
1.Розробити детальний план території в межах вулиць Т.Шевченка та
М.Рильського у місті Пустомити.
2.Замовником виконання робіт з розроблення детального плану території
визначити виконавчий комітет Пустомитівської міської ради.
3.Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести за
рахунок Сада Юрія Олександровича.
§ - 20
1.Розробити детальний план території між вулицею Гайдамацькою та межею міста
Пустомити у місті Пустомити.

2.Замовником виконання робіт з розроблення детального плану території
визначити виконавчий комітет Пустомитівської міської ради.
3.Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести за
рахунок Шкварка Юрія Івановича.
§ - 21
1.Розробити проект внесення змін до детального плану території для уточнення
планувальної структури та обґрунтування потреб формування нових земельних
ділянок в межах вулиць Львіської та Музичної в селі Наварія.
2.Замовником виконання робіт з розроблення проекту внесення змін до
детального плану території для уточнення планувальної структури та
обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок в межах вулиць
Львіської та Музичної в селі Наварія визначити виконавчий комітет
Пустомитівської міської ради.
3.Фінансування робіт із розроблення проекту внесення змін до детального плану
території провести за рахунок Побігушки Григорія Мар’яновича.
§ - 22
1.Вважати за недоцільне виготовлення детального плану території між вулицею
Львівською та Бічною Львівською у селі Наварія, з метою розміщення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,10 га для будівництва автомийки легкових
автомобілів.
§ - 23
1.Надати Михальчишин Ганні Павлівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки орієнтовною площею
0,6430 га для обслуговування нежитлових будівель на вул. Б.Хмельницького у
м. Пустомити.
§ - 24
1.Розробити детальний план території в межах вулиць Д.Дяченко та Відродження
у місті Пустомити.
2.Замовником виконання робіт з розроблення детального плану території
визначити виконавчий комітет Пустомитівської міської ради.
3. Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести за
рахунок ТзОВ «Сонях».
§ - 25
1.Затвердити акт погодження меж земельної ділянки площею 2,4796 га, для
обслуговування будівель і споруд, належних на праві власності ТзОВ
«Агропромислове підприємство «Львівське» на вул. Потшовій,21 у с.Наварія,
виготовлений ПП «УКРЗЕМПРОЕКТ».

§ - 26
1.Затвердити проект внесення змін до детального плану території для визначення
функціонального призначення та параметрів забудови окремих земельних ділянок
з метою розміщення об’єктів будівництва в м. Пустомити.
§ - 27
1.Затвердити експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка перебуває в оренді
Цимбали Валентини Іванівни та Назаревич Ірини Ярославівни та розташована за
адресою: м.Пустомити, вул.М.Грушевського, 66.
2.Продати Цимбалі Валентині Іванівні та Назаревич Ірині Ярославівні у власність
для обслуговування ресторану земельну ділянку (кадастровий номер земельної
ділянки – 4623610100:01:004:0341) площею 0,1673 га, яка розташована за
адресою: м.Пустомити, вул.М.Грушевського, 66,
3.Погодити ціну продажу вказаної земельної ділянки Цимбали Валентини Іванівни
та Назаревич Ірини Ярославівни в розмірі 297 694,00 копійок (без урахування ПДВ).
4.Цимбалі Валентині Іванівні та Назаревич Ірині Ярославівні забезпечувати доступ

представникам відповідних служб для експлуатації інженерних мереж, які
розташовані на земельній ділянці, що продається у власність.
§ - 28
1.Надати згоду на продаж шляхом викупу ТзОВ «Компанія Сервіс-М» земельної
ділянки площею 0,3200
га (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:01:006:2823) для обслуговування складських приміщень, яка
розташована на вул. Глинській у м. Пустомити.
2.Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради замовити у суб’єкта
оціночної діяльності у сфері оцінки земель проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки площею 0,3200 га для обслуговування складських приміщень,
яка розташована на вул. Глинській у м. Пустомити, з метою її продажу шляхом
викупу ТзОВ «Компанія Сервіс-М».
3.Оплату видатків на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,
на вул. Глинській у м.Пустомити, провести після сплати ТзОВ «Компанія СервісМ» авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
4.Виготовлену і погоджену у встановленому законодавством порядку
документацію з експертної грошової оцінки земельної ділянки, на вул. Глинській у
м.Пустомити, подати на розгляд сесії Пустомитівської міської ради для прийняття
рішення.
§ - 29
1.Повідомити ПП «Оліяр», що Пустомитівська міська рада, до введення в
експлуатацію будівель визначених містобудівною документацією, на земельній
ділянці площею 10,285 (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:01:009:2520), яка розташована на вул. Привокзальній у м. Пустомити

вважає за недоцільне проводити продаж у власність вказаної земельної ділянки,
що перебуває в оренді ПП «Оліяр».
§ - 30
1.Повідомити Когута Олега Богдановича (учасника Антитерористичної операції),
Пустомитівську районну державну адміністрацію, Прокуратуру Львівської області
Львівську місцеву прокуратцрц №3 про те, що:
-першочергово передаються у власність земельні ділянки для будівництва
та обслуговування житлових будинків та господарських будівель і споруд
мешканцям Пустомитівської міської ради з числа військовослужбовців – учасників
Антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях, а також членам
сімей загиблих військовослужбовців – учасників АТО.
-Пустомитівська міська рада звернулася до Львівської обласної державної
адміністрації з проханням долучитися до процесу співфінансування робіт з
виготовлення генерального плану с.Наварія та розширення меж населеного
пункту, адже це надасть можливість виділити земельні ділянки під індивідуальне
житлове будівництво учасникам АТО, які мешкають на території м.Пустомити і
с.Наварія, а також частково учасникам АТО, які мешкають за межами
Пустомитівської міської ради.
§ - 31
1. Повідомити учасників Антитерористичної операції у Донецькій і Луганській
областях, (згідно додатку до рішення ), про те, що:
-першочергово передаються у власність земельні ділянки для будівництва
та обслуговування житлових будинків та господарських будівель і споруд
мешканцям Пустомитівської міської ради з числа військовослужбовців – учасників
Антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях, а також членам
сімей загиблих військовослужбовців – учасників АТО.
-Пустомитівська міська рада звернулася до Львівської обласної державної
адміністрації з проханням долучитися до процесу співфінансування робіт з
виготовлення генерального плану с.Наварія та розширення меж населеного
пункту, адже це надасть можливість виділити земельні ділянки під індивідуальне
житлове будівництво учасникам АТО, які мешкають на території м.Пустомити і
с.Наварія, а також частково учасникам АТО, які мешкають за межами
Пустомитівської міської ради.
§ - 32
1.Надати Дмитрашу Василю Васильовичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею
0,10 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована у
масиві між межею м. Пустомити та кварталом забудови «Вигадівка» (ділянка
№18).

§ - 33

1.Надати Зайончковському Андрію Володимировичу дозвіл на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована у масиві між межею м. Пустомити та кварталом забудови
«Вигадівка» (ділянка №19).
§ - 34
1.Надати Решотці Миколі Володимировичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею
0,10 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована у
масиві між межею м. Пустомити та кварталом забудови «Вигадівка» (ділянка
№20).
§ - 35
1.Повідомити учасника Антитерористичної операції у Донецькій і Луганській
областях Барчишина Ярослава Ігоровича про те, що першочергово передаються у
власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства з
числа військовослужбовців – учасників Антитерористичної операції у Донецькій і
Луганській областях, які мешкають у м.Пустомити та с.Наварія, що брали участь у
Антитерористичній операції у Донецькій і Луганській областях понад 180 днів.
§ - 36
1.Повідомити учасника Антитерористичної операції у Донецькій і Луганській
областях Коробкіна Андрію Вікторовичу про те, що першочергово передаються у
власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства з
числа військовослужбовців – учасників Антитерористичної операції у Донецькій і
Луганській областях, які мешкають у м.Пустомити та с.Наварія, що брали участь у
Антитерористичній операції у Донецькій і Луганській областях понад 180 днів.
§ - 37
1.Надати Козицькому Степану Ігоровичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею
0,10 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована у
масиві між межею м. Пустомити та кварталом забудови «Вигадівка» (ділянка
№21).
§ - 38
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у
власність Карп’яку Василю Ігоровичу для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована на
вул. Лісневицькій у м. Пустомити.

2.Передати Карп’яку Василю Ігоровичу у власність земельну ділянку (кадастровий
номер земельної ділянки – 4623610100:01:011:0279) площею 0,0737 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд, яка розташована на вул. Лісневицькій у м. Пустомити.
3.Зобов’язати Карп’яка Василя 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.
§ - 39
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у
власність Оленич Євдокії Андріївні для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована на вул. Лісневицькій
у м. Пустомити.
2.Передати Оленич Євдокії Андріївні у власність земельну ділянку (кадастровий
номер земельної ділянки – 4623610100:01:006:0386) площею 0,1000 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд, яка розташована на вул. Лісневицькій у м. Пустомити.
3.Зобов’язати Оленич Євдокію Андріївну проводити використання переданої їй
земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних мереж, які проходять через
ділянку, за погодженням відповідних інженерно-експлуатаційних служб та
забезпечувати доступ цих служб для їх експлуатації.
§ - 40
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у
власність Ярмолі Любові Антонівні для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована на вул. С.Людкевича
у м. Пустомити.
2.Передати Ярмолі Любові Антонівні у власність земельну ділянку (кадастровий
номер земельної ділянки – 4623610100:01:002:0390) площею 0,1000 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд, яка розташована на вул. С.Людкевича у м. Пустомити.
3.Зобов’язати Ярмолу Любов Антонівну 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.
§ - 41
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у
власність Гречник Марії Йосипівні для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована на вул. Т.Шевченка у
м. Пустомити.
2.Передати Гречник Марії Йосипівні у власність земельну ділянку (кадастровий
номер земельної ділянки – 4623610100:01:004:0334) площею 0,0770 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд, яка розташована на вул. Т.Шевченка у м. Пустомити.
3.Зобов’язати Гречник Марію Йосипівну 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.
§ - 42
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у
власність Мороз Любові Семенівні для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована на вул. Т.Шевченка у
м. Пустомити.
2.Передати Мороз Любові Семенівні у власність земельну ділянку (кадастровий
номер земельної ділянки – 4623610100:01:006:0385) площею 0,1000 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд, яка розташована на вул. Т.Шевченка у м. Пустомити.
3.Зобов’язати Мороз Любов Семенівну 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.
§ - 43
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у
власність Кісь Марії Йосипівні для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована на вул. Луговій у
м. Пустомити.
2.Передати Кісь Марії Йосипівні у власність земельну ділянку (кадастровий номер
земельної ділянки – 4623610100:01:010:0261) площею 0,1000 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована на вул. Луговій у м. Пустомити.
3.Зобов’язати Кісь Марію Йосипівну 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.

§ - 44
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у
власність Кутніву Юрію Михайловичу для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована на
вул. Дністровській у м. Пустомити.
2.Передати Кутніву Юрію Михайловичу у власність земельну ділянку (кадастровий
номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:1862) площею 0,0999 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд, яка розташована на вул. Дністровській у м. Пустомити.
3.Зобов’язати Кутніва Юрія 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.
§ - 45
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у
власність Переймибіді Галині Ігорівні для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.
Коцюбинського у м. Пустомити.
2.Передати Переймибіді Галині Ігорівні у власність земельну ділянку (кадастровий
номер земельної ділянки – 4623610100:01:003:0282) площею 0,0756 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд, яка розташована на вул. Коцюбинського у м. Пустомити.
3.Зобов’язати Переймибіду Галину Ігорівну 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.
§ - 46
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення Солонюку Мирону
Володимировичу земельної ділянки №12 площею 0,0980 га для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована у масиві між межею
м. Пустомити та кварталом забудови «Вигадівка» у м. Пустомити.
2.Передати Солонюку Мирону Володимировичу у власність для ведення
особистого селянського господарства земельну ділянку №21 (кадастровий номер
земельної ділянки – 4623610100:01:011:0278) площею 0,0980 га Солонюку Мирону
Володимировичу у м. Пустомити.
3.Зобов’язати Солонюка Мирона 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.
§ - 47
1.Повідомити Зарицьку Михайлину Яківну, Угриновича Ігоря Романовича,
Угриновича Андрія Романовича про те, що питання надання Вам дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га, яка розташована за адресою:
с. Нагоряни вул. С.Наливайка,24, (на території Пустомитівської міської ради, за
межами населеного пунктів) для обслуговування житлового будинку та
господарських споруд можете бути вирішено позитивно Пустомитівською міською
радою після затвердження проекту зміни межі села Наварія Пустомитівського
району та виготовлення проектної документації з впорядкування меж
комунального підприємства «Львівтеплоенерго».
§ - 48
1.Повідомити Зарицьку Михайлину Яківну, Угриновича Ігоря Романовича,
Угриновича Андрія Романовича про те, що питання надання Вам дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо відведення у власність
земельної ділянки орієнтовною площею 0,44 га, яка розташована поруч з
житловим будинком за адресою: с. Нагоряни вул. С.Наливайка,24, (на території
Пустомитівської міської ради, за межами населеного пунктів) для ведення
особистого селянського господарства можете бути вирішено позитивно
Пустомитівською міською радою після затвердження проекту зміни межі села
Наварія Пустомитівського району та виготовлення проектної документації з
впорядкування меж комунального підприємства «Львівтеплоенерго».
§ - 49
1.Вважати за недоцільне надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0400 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, яка розташована між вул. Озерною та
землекористуванням спортивної бази «Гарт» у с. Наварія.

