Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №12
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015 р.
Про розгляд інформації правоохоронних органів
про стан законності та дотримання
правопорядку на території
Пустомитівської міської ради
Заслухавши інформацію начальника Пустомитівського відділення поліції
Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у
Львівській
області
Шкодина
Олега
Петровича
та
прокуратура
Пустомитівського району – Цвікілевича Мирослава Степановича про стан
законності та дотримання правопорядку на території Пустомитівської міської
ради, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Взяти до відома інформацію начальника Пустомитівського відділення поліції
Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у
Львівській
області
Шкодина
Олега
Петровича
та
прокуратура
Пустомитівського району – Цвікілевича Мирослава Степановича про стан
законності та дотримання правопорядку на території Пустомитівської міської
ради.
2. Звернутися до Міністра Внутрішніх Справ України – Авакова Арсена
Борисовича, Першого заступника Міністра внутрішніх справ України –
Екатерини Згуладзе-Глуксманн, Голови Національної поліції України - Хатії
Деканоїдзе, народного депутата України - Дубневича Богдана Васильовича,
щодо створення поліцейських підрозділів патрульної поліції на території
Пустомитівської міської ради Львівської області.
3. Звернутись до Пустомитівського відділення поліції Франківського відділу
поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, щодо
необхідності підготовки проектно-кошторисної документації з облаштування
системи відеоспостереження (встановлення відеокамер спостереження
непобутового використання), на території Пустомитівської міської ради.
Міський голова
Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №13
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про внесення змін до рішення
Пустомитівської міської ради
від 23.01.2015р. № 1664
“Про затвердження бюджету на 2015 рік”
У зв’язку з перевиконанням дохідної частини загального фонду бюджету,
на підставі листа-висновку Фінансового управління Пустомитівської районної
державної адміністрації №2-33/38 від 26.11.2015р. та протоколу засідання
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціальноекономічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради від
26.11.2015р., керуючись ст. ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, відповідно
до п.23 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни і доповнення до рішення сесії Пустомитівської міської ради
№1664 від 23.01.2015р. “Про затвердження бюджету на 2015 рік”, а саме:
1.1. у пункті 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету
Пустомитівської міської ради на 2015 рік по загальному фонду у сумі
244 277,00 грн. за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету
(додаток №1 до рішення);
1.2. у пункті 2 збільшити загальний обсяг видатків загального фонду
бюджету Пустомитівської міської ради на 2015 рік на суму 244 277,00
грн., (додаток №2 до рішення).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного
розвитку та планування Пустомитівської міської ради (голова п. І.
Бешлей).

Міський голова

Олег Серняк

Додаток №1 до рішення сесії
устомитівської міської ради
13 від 01.12.2015р.
Код

Найменування доходів згідно бюджетної
класифікації

Сума

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

200 000,00

22012500

Плата за надання інших адміністративних
послуг

44 277,00

Разом доходів

Міський голова

244 277,00

Олег Серняк

Додаток №2 до рішення сесії
устомитівської міської ради
13 від 01.12.2015р.
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Найменування
коду тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

КЕКВ

Найменування КЕКВ

Обсяг
видатків
загального
фонду, грн.

2111

Заробітна плата

21 700,00

2120

Нарахування на оплату
праці

7 900,00

2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

3 900,00

2610

Субсидії та поточні
трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям)

Органи місцевого
самоврядування

010116

20 833,00
Водопровідноканалізаційне
господарство

100202

120 944,00

Благоустрій міст,
сіл, селищ

100203

2610

Субсидії та поточні
трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям)

45 000,00

24 000,00
Разом видатків

Міський голова

244 277,00

Олег Серняк

Примітка

Оплата праці
апарату
Пустомитівської
міської ради
Обслуговування
службового
автомобіля,
телекомунікаційні
послуги
Поточний ремонт
пожежних
гідрантів на
зовнішніх
мережах
водопроводу по
вул.Садовій та
вул.Спортивній
м.Пустомити
Поточний ремонт
ливневої
каналізації
вул.ШевченкаФабрична
м.Пустомити
Придбання
матеріалів та
проведення
поточних
ремонтів
вуличного
освітлення та
доріг комунальної
власності
Ліквідація
стихійних
сміттєзвалищ

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 14
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження розпоряджень
міського голови
Заслухавши розпорядження міського голови від 05.11.2015р. №02-04/141
“Про внесення змін до бюджету міської ради”, від 25.11.2015 р. № 02-04/152
«Про виплату грошової компенсації Серняку О.В. за невикористані дні
щорічних відпусток», від 25.11.2015р. №02-04/153 “Про внесення змін до
бюджету міської ради”, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада НА ПІДСТАВІ
ПРОТОКОЛУ КОМІСІЇ
вирішила:
1. Затвердити розпорядження в. о. міського голови №02-04/141 від
05.11.2015р. “Про внесення змін до бюджету міської ради”;
2. Затвердити розпорядження міського голови №02-04/152 від 25.11.2015р.
“Про виплату грошової компенсації Серняк О.В. за невикористані дні
щорічних відпусток” та №02-04/153 від 25.11.2015р. “Про внесення змін до
бюджету міської ради”.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 15
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про внесення змін
до місцевих цільових галузевих
соціально-економічних програм
У зв’язку з внесенням змін до видаткової частини бюджету
Пустомитівської міської ради, на підставі протоколу засідання постійної комісії
з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради від 26.11.2015р., керуючись
Бюджетним кодексом України, ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести наступні зміни до місцевої програми розвитку комунального
підприємства “Пустомитиводоканал” на 2015 рік:
1.1. Додати до п.3.1 програми абзаци:
- “фінансування поточного ремонту пожежних гідрантів на зовнішніх
мережах водопроводу по вул.Садовій та вул.Спортивній
м.Пустомити”;
- “фінансування поточного ремонту ливневої каналізації вул.ШевченкаФабрична м.Пустомити”;
1.2. Внести зміни до п.5 Паспорту місцевої програми розвитку комунального
підприємства “Пустомитиводоканал” на 2015 рік, замінивши “1 761 300
грн.” на “1 903 077 грн.”.
2. Внести наступні зміни до місцевої програми розвитку житловокомунального господарства, благоустрою населених пунктів, ліквідації
загрози виникнення ускладнень епідситуацій на території Пустомитівської
міської ради на 2015 рік:
2.1. Додати до п.3.1 програми абзац:
- “проведення поточних ремонтів доріг комунальної власності”;
2.2. Внести зміни до п.5 Паспорту місцевої програми розвитку житловокомунального господарства, благоустрою населених пунктів, ліквідації
загрози
виникнення
ускладнень
епідситуацій
на
території
Пустомитівської міської ради на 2015 рік, замінивши “1 717 600 грн.” на
“1 786 600 грн.”.

3. Внести зміни до п.5 Паспорту місцевої програми розробки схем та
проектних рішень масового застосування на території Пустомитівської
міської ради на 2015 рік, замінивши “264 000 грн.” на “314 000 грн.”.
4. Бухгалтерській службі міської ради (головний бухгалтер –
п.Н.Тернавська) здійснювати фінансування вищезгаданих програм та
заходів згідно прийнятих рішень міської ради щодо їх фінансування, а
також внести відповідні зміни до річного помісячного розпису
призначень бюджету загального та спеціального кошторису бюджету.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного
розвитку та планування Пустомитівської міської ради (голова
п.І. Бешлей).
Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 16
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 29.04.2015р. №1737 “Про
здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за
бюджетні кошти”
У зв’язку з внесенням змін до Постанови Кабінету Міністрів від
23.04.2014р. №117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг,
що закуповуються за бюджетні кошти”, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціальноекономічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради від
26.11.2015р., керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1.Внести до рішення сесії Пустомитівської міської ради від 29.04.2015р. №1737
“Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються
за бюджетні кошти” наступні зміни:
- після пункту 1 доповнити пунктом 2 такого змісту:
“Надати дозвіл міському голові м.Пустомити при укладанні договору про
здійснення передплати видань на 2016 рік встановлювати попередню оплату на
здійснення закупівлі видань у розмірі 100% їх вартості”;
- у зв’язку з цим пункти 2 та 3 вважати пунктами 3 та 4 відповідно;
- пункт 4 викласти у наступній редакції:
“Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного
розвитку та планування Пустомитівської міської ради (голова п. І. Бешлей)”.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 17
01.12.2015р.
Про створення комітету
з конкурсних торгів
На підставі ст.11
Закону України «Про здійснення державних
закупівель», на підставі протоколу засідання постійної депутатської комісії
Пустомитівської міської ради з питань бюджету, фінансів, інвестицій,
соціально-економічного розвитку та планування від 26.11.2015року, керуючись
п.6 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Пустомитівська міська рада

вирішила:
1. Створити комітет з конкурсних торгів при Пустомитівській міській раді в
складі:
- Кардаша Володимира Ярославовича (голови комітету);
- Фустій Ірини Семенівни (секретаря комітету);
- Притули Ірини Богданівни (члена комітету);
- Кудерського Андрія Петровича (члена комітету);
- Луків Андрій Ігорович (члена комітету).

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 18
01.12.2015р.
Про створення
опікунської ради з питань
забезпечення прав повнолітніх осіб,
які потребують опіки
(піклування) та її складу

Відповідно до п.п.4 п. «б» ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.55,56 Цивільного кодексу України, Правил опіки
та піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у
справах сім’ї та молоді, Міністерства праці та соціальної політики України від
26.05.1999р. № 34/166/131/88, з метою захисту прав та інтересів повнолітніх
осіб, які потребують опіки (піклування), Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Створити опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх осіб,
які потребують опіки (піклування) у складі:
Голова – Луків Андрій Ігорович;
Секретар комісії – Мадай Надія Василівна;
члени комісії:
1) Фустій Ірина Семенівна;
2) Буц Ганна Михайлівна;
3) Когут Надія Олександрівна;
4) Сташків Галина Гілярівна;
5) Кметик – Подубінська Ольга Володимирівна.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 19
01.12.2015р.
Про створення
адміністративної комісії
при виконавчому комітеті
Пустомитівської міської ради
На підставі ст.215 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
Положення про адміністративні комісії УРСР, затвердженого Указом Президії
Верховної Ради УРСР, на підставі протоколу засідання постійної депутатської
комісії Пустомитівської міської ради з з питань депутатської діяльності,
регламенту, етики, законності, правопорядку, інформаційної політики та
свободи слова від 24.11.2015року, керуючись п.6 ч.1 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Пустомитівська міська рада

вирішила:
1.Створити адміністративну комісію при виконавчому комітеті
Пустомитівської міської ради у складі:
- голови комісії - Луківа Андрія Ігоровича;
- заступника голови комісії – Рубаху Володимира Миколайовича;
- відповідального секретаря – Фустій Ірину Семенівну;
- членів комісії:
1) Березовий Ігор Михайлович;
2) Житницька Наталія Юріївна;
3) Жмурко Василь
4) Побігушка Григорій Мар’янович;
5) Саган Іван Миколайович;
6) Фенечок Андрій

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №20
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження експертної грошової
оцінки земельної ділянки у с.Наварія.
З метою проведення земельних торгів (аукціону) та залучення додаткових
коштів до бюджету Пустомитівської міської ради, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури
та
будівництва
Пустомитівської
міської
ради
від
25.11.2015р.,керуючись ст. ст. 12, 122, 134, 135, 136 Земельного кодексу
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити експертну грошову оцінку земельної ділянки, площею
0,4000га, яка розташована у с.Наварія, з метою її продажу на земельних
торгах (аукціоні) для будівництва та обслуговування виробничих і
складських приміщень в розмірі 263 120,00 грн., у розрахунку на один
кв.м. земельної ділянки – 65,78 грн.
2. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради провести
конкурс відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах з
метою продажу у власність земельної ділянки площею 0,4000 га, яка
розташована у с.Наварія, з метою її продажу на земельних торгах
(аукціоні) для будівництва та обслуговування виробничих і складських
приміщень.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 21
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування
виробничих і складських приміщень
З метою відведення земельної ділянки для проведення аукціону та
залучення додаткових коштів до бюджету Пустомитівської міської ради,
взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка
підлягає продажу на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та
обслуговування виробничих і складських приміщень у с.Наварія, виготовлений
ПП “Центр ринкових досліджень”, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р., керуючись ст.ст. 12, 83, 134, 135,
136 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,5197 га, яка підлягає продажу на земельних торгах (аукціоні)
для будівництва та обслуговування виробничих і складських приміщень у
с.Наварія.
2. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради
виготовити правовстановлюючі документи на право власності на
земельну ділянку комунальної власності Пустомитівської міської ради
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:001:0257)
площею 0,5197 га, яка підлягає продажу на земельних торгах (аукціоні)
для будівництва та обслуговування виробничих і складських приміщень у
с.Наварія.
Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 22
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки у с.Наварія
З метою проведення земельних торгів (аукціону) та залучення додаткових
коштів до бюджету Пустомитівської міської ради, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури
та
будівництва
Пустомитівської
міської
ради
від
25.11.2015р.,керуючись ст. ст. 12, 134, 135, 136 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради замовити у
ПП “Центр ринкових досліджень” (переможця конкурсу з числа учасників
конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель) проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,5197 га, яка розташована у
с.Наварія, з метою її продажу на земельних торгах (аукціоні) для
будівництва та обслуговування виробничих і складських приміщень.
2. Виготовлену і погоджену у встановленому законодавством порядку
документацію з експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка
розташована у с. Наварія, подати на розгляд сесії Пустомитівської міської
ради для прийняття рішення.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 23
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування
виробничих і складських приміщень
З метою відведення земельної ділянки для проведення аукціону та
залучення додаткових коштів до бюджету Пустомитівської міської ради,
взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка
підлягає продажу на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та
обслуговування виробничих і складських приміщень у с.Наварія, виготовлений
ПП “Центр ринкових досліджень”, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р., керуючись ст.ст. 12, 83, 134, 135,
136 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,5077 га, яка підлягає продажу на земельних торгах (аукціоні)
для будівництва та обслуговування виробничих і складських приміщень у
с.Наварія.
2. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради
виготовити правовстановлюючі документи на право власності на
земельну ділянку комунальної власності Пустомитівської міської ради
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:001:0258)
площею 0,5077 га, яка підлягає продажу на земельних торгах (аукціоні)
для будівництва та обслуговування виробничих і складських приміщень у
с.Наварія.
Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 24
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки у с.Наварія
З метою проведення земельних торгів (аукціону) та залучення додаткових
коштів до бюджету Пустомитівської міської ради, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури
та
будівництва
Пустомитівської
міської
ради
від
25.11.2015р.,керуючись ст. ст. 12, 134, 135, 136 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради замовити у
ПП “Центр ринкових досліджень” (переможця конкурсу з числа учасників
конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель) проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,5077 га, яка розташована у
с.Наварія, з метою її продажу на земельних торгах (аукціоні) для
будівництва та обслуговування виробничих і складських приміщень.
2. Виготовлену і погоджену у встановленому законодавством порядку
документацію з експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка
розташована у с. Наварія, подати на розгляд сесії Пустомитівської міської
ради для прийняття рішення.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 25
01.12.2015р.
Про створення конкурсної комісії щодо
відбору виконавців робіт із землеустрою,
оцінки земель та визначення виконавця
земельних торгів на конкурентних засадах
З метою забезпечення ефективного та раціонального використання
земель, прозорого механізму визначення суб’єктів – виконавців робіт із
землеустрою, оцінки земель, визначення виконавця земельних торгів, а також
відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
№579 від 25.09.2012р. «Про затвердження порядку закупівлі послуг з
виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця
земельних торгів на конкурентних засадах», на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р., керуючись ст.ст. 12,
136 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити склад конкурсної комісії щодо відбору виконавців робіт із
землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на
конкурентних засадах у складі:
- Голову комісії - Кіяновського Петра Йосиповича;
- секретаря комісії - Фустій Ірину Семенівну;
- членів комісії:
1) Жидачека Андрія Богдановича;
2) Лутчина Богдана Львовича;
3) Сагана Івана Миколайовича;
4) Юраса Романа Ігоровича;
5) Ковалишина Романа Тарасовича.
Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 26
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність Пустомитівської міської ради
для обслуговування нежитлових приміщень
(ФАП)
З метою відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлових
приміщень (ФАП) у власність громаді міста на вул.Чайковського,1 у
м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, виготовлений ФОП Любчик Володимир Леонідович, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
25.11.2015р., керуючись ст.ст. 12, 83 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,0657 га для обслуговування нежитлових приміщень (ФАП) на
вул.Чайковського у м.Пустомити.
2. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради
виготовити правовстановлюючі документи на право власності на
земельну ділянку комунальної власності Пустомитівської міської ради
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:011:0326)
площею 0,0657 га для обслуговування нежитлових приміщень (ФАП) на
вул.Чайковського у м.Пустомити.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 27
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Биньо Володимиру Ярославовичу
Розглянувши заяву Биньо Володимира Ярославовича, мешканця с. Наварія,
вул.Львівська,113 про передачу у власність земельної ділянки №5 площею
0,0782га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована у кварталі забудови “Мирний” у м.Пустомити, взявши до уваги
проект землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ПП “Укрземпроект”, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Биньо Володимиру
Ярославовичу земельної ділянки №5 площею 0,0782га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована у кварталі забудови “Мирний” у м.Пустомити.
2. Передати Биньо Володимиру Ярославовичу у власність земельну ділянку
№5 (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0314)
площею 0,0782га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Мирний” у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Биньо Володимира Ярославовича проводити використання
переданої йому земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних

мереж, які проходять через ділянку, за погодженням відповідних
інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб
для їх експлуатації.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 28
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Авраменку Володимиру Володимировичу
Розглянувши заяву Авраменка Володимира Володимировича, мешканця м.
Львів вул.Личаківська,77 про передачу у власність земельної ділянки №37
площею 0,0812 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована у кварталі забудови “Мирний” у м.Пустомити, взявши до уваги
проект землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ФОП Любчик В.Л., на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Авраменку Володимиру
Володимировичу земельної ділянки №37 площею 0,0812 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Мирний” у
м.Пустомити.
2. Передати Авраменку Володимиру Володимировичу у власність земельну
ділянку
№37
(кадастровий
номер
земельної
ділянки
–
4623610100:01:008:0339) площею 0,0812 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована у кварталі забудови “Мирний” у м.Пустомити.

3. Зобов’язати Авраменка Володимира 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

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 28
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Авраменку Володимиру Володимировичу
Розглянувши заяву Авраменка Володимира Володимировича, мешканця м.
Львів вул.Личаківська,77 про передачу у власність земельної ділянки №37
площею 0,0812 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована у кварталі забудови “Мирний” у м.Пустомити, взявши до уваги
проект землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ФОП Любчик В.Л., на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Авраменку Володимиру
Володимировичу земельної ділянки №37 площею 0,0812 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Мирний” у
м.Пустомити.
2. Передати Авраменку Володимиру Володимировичу у власність земельну
ділянку
№37
(кадастровий
номер
земельної
ділянки
–
4623610100:01:008:0339) площею 0,0812 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована у кварталі забудови “Мирний” у м.Пустомити.

3. Зобов’язати Авраменка Володимира 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

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 29
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Фацинець Василю Івановичу
Розглянувши заяву Фацинець Василя Івановича, мешканця м. Пустомити
вул.Тичини, 83 про передачу у власність земельної ділянки №57 площею 0,0800
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка розташована у
кварталі забудови “Мирний” у м.Пустомити, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ФОП Любчик В.Л., на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Фацинцю Василю
Івановичу земельної ділянки №57 площею 0,0800 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована у кварталі забудови “Мирний” у м.Пустомити.
2. Передати Фацинцю Василю Івановичу у власність земельну ділянку №57
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0332)
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Мирний” у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Фацинеця Василя Івановича проводити використання
переданої йому земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних

мереж, які проходять через ділянку, за погодженням відповідних
інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб
для їх експлуатації.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 30
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Коробкіну Андрію Вікторовичу
Розглянувши заяву Коробкіна Андрія Вікторовича, мешканця м. Львова
вул.Стрийська,146 про передачу у власність земельної ділянки №59 площею
0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована у кварталі забудови “Мирний” у м.Пустомити, взявши до уваги
проект землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ФОП Любчик В.Л., на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Коробкіну Андрію
Вікторовичу земельної ділянки №59 площею 0,0800 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована у кварталі забудови “Мирний” у м.Пустомити.
2. Передати Коробкіну Андрію Вікторовичу у власність земельну ділянку
№59 (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0333)
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Мирний” у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Коробкіна Андрія Вікторовича 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

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 31
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Нікітіну Павлу Юрійовичу
Розглянувши заяву Нікітіна Павла Юрійовича, мешканця м. Львова
вул.В.Великого,63/335 про передачу у власність земельної ділянки №60
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована у кварталі забудови “Мирний” у м.Пустомити, взявши до уваги
проект землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ФОП Любчик В.Л., на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Нікітіну Павлу
Юрійовичу у земельної ділянки №60 площею 0,0800 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
яка розташована у кварталі забудови “Мирний” у м.Пустомити.
2. Передати Нікітіну Павлу Юрійовичу у власність земельну ділянку №60
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0331)
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Мирний” у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Нікітіна Павла Юрійовича 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

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 32
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Сримова Андрія Куанишкалійовича
Розглянувши заяву Сримова Андрія Куанишкалійовича, мешканця в/м Липники
на території в/ч А4324 про передачу у власність земельної ділянки №61
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована у кварталі забудови “Мирний” у м.Пустомити, взявши до уваги
проект землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ФОП Любчик В.Л., на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Сримову Андрію
Куанишкалійовичу у земельної ділянки №61 площею 0,0800 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Мирний” у
м.Пустомити.
2. Передати Сримову Андрію Куанишкалійовичу у власність земельну
ділянку
№61
(кадастровий
номер
земельної
ділянки
–
4623610100:01:008:0334) площею 0,0800 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована у кварталі забудови “Мирний” у м.Пустомити.

3. Зобов’язати Сримова Андрія Куанишкалійовича 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

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 33
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок
у кварталі забудови “Мирний”
Розглянувши заяви учасників Антитерористичної операції у Донецькій та
Луганській областях про виділення земельних ділянок для будівництва
житлових будинків, на підставі протоколів засідань постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 25.11.2015р. та постійної комісії з питань комунального майна,
житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 15.10.2015р.,
керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Надати учасникам Антитерористичної операції у Донецькій та
Луганській областях дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення у власність земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд у
кварталі індивідуальної житлової забудови “Мирний” у м.Пустомити
згідно з додатком до рішення.

Міський голова

Олег Серняк

Додаток до рішення
другої сесії
сьомого демократичного
скликання
Пустомитівської міської
ради №33 від 01.12.2015р.

Громадяни України, яким надаються дозволи на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок
для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд у кварталі індивідуальної
житлової забудови “Мирний” у м. Пустомити
№
з/п
1
2

Прізвище, ім’я та по-батькові громадянина
Михайленко Василь Петрович
Король Степан Олексійович

Міський голова

№ земельної ділянки у
кварталі індивідуальної
житлової забудови
65
66

Олег Серняк

Площа
земельної
ділянки (га)
0,0800
0,0800

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №34
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про розгляд звернень
учасників АТО
Розглянувши звернення, Алейнікова Дмитра Сергійовича та Ткаченка
Юрія Володимировича учасників Антитерористичної операції у Донецькій і
Луганській областях про виділення земельних ділянок для будівництва
житлових будинків, взявши до уваги рішення сесії Пустомитівської міської
ради №1580 від 30.10.2014р. “Про передачу у власність земельних ділянок
військовослужбовцям – учасникам АТО”, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р., керуючись ст. ст.
12, 40 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Повідомити Алейнікова Дмитра Сергійовича та Ткаченка Юрія
Володимировича 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 членів 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.
Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 35
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про передачу Гордієнку О.С. та Жегалову Д.О.
в оренду земельної ділянки на
вул.Б.Хмельницького, м.Пустомити.
Розглянувши заяву Гордієнка Олексія Сергійовича, мешканця м. Львова,
вул. Ольжича,13/22, та Жегалова Дениса Олександровича, мешканця м. Львова,
вул. Кубійовича, 39/1, про передачу їм в оренду земельної ділянки площею
0,2509 га для реконструкції котельні під виробничо-складські приміщення, яка
розташована на вул.Б.Хмельницького, у м.Пустомити, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р.,
керуючись ст. ст. 12, 93 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Передати Гордієнку Олексію Сергійовичу та Жегалову Денису
Олександровичу, в оренду терміном на 10 років земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0250)
площею 0,2509 га, яка розташована на вул.Б.Хмельницького, у м.
Пустомити, для реконструкції котельні під виробничо-складські
приміщення.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у розмірі трьох відсотків від нормативної оцінки земельної
ділянки.
3. Гордієнку Олексію Сергійовичу та Жегалову Денису Олександровичу до
31.12.2015р. укласти з Пустомитівською міською радою договір оренди
вищевказаної земельної ділянки та зареєструвати договір оренди в органі,
який проводить його державну реєстрацію.
4. 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.
5. Зобов’язати Гордієнка Олексія Сергійовича та Жегалова Дениса
Олександровича проводити використання переданої 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

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 36
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про розроблення детального
плану території в межах вулиці
Глинської та землекористування
ТзОВ «Компанія «Сервіс М» у м.Пустомити
Розглянувши заяву Смия Ярослава Івановича, мешканця с.Сокільники,
вул.Сковороди, 4, про виготовлення детального плану території в межах вулиці
Глинської та землекористування ТзОВ «Компанія «Сервіс М» у м.Пустомити з
метою відведення в оренду земельної ділянки, під розташування майстерні з
ремонту автотранспорту на вул. Глинській у м.Пустомити, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
25.11.2015р., керуючись п.3 ст.8, ст.10, п.1 ст.19 Закону України “Про
регулювання містобудівної діяльності”, наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в Україні №290
від 16.11.2011р. “Про затвердження Порядку розроблення містобудівної
документації”, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Розробити детальний план території між вулицею Глинською
та
землекористування ТзОВ «Компанія «Сервіс М» у м.Пустомити
2. Замовником виконання робіт з розроблення детального плану території
визначити виконавчий комітет Пустомитівської міської ради.
3. Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести
за рахунок Смия Ярослава Івановича – власник об’єкта нерухомості –
майстерні з ремонту автотранспорту.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 37
друга сесія шостого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження детального
плану території в межах вулиць
Рильського та Шевченка у м.Пустомити
Розглянувши заяву Коваліско Марії Володимирівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Миру, 1/30, про затвердження детального плану території в
межах вулиць Рильського та Шевченка у м.Пустомити, розробленого КП
“Архітектурно-планувальне бюро”, на підставі протоколу громадських слухань
щодо обговорення детального плану території від 12.11.2015р. та протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р.,
керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.19 Закону України „Про
регулювання містобудівної діяльності”, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити детальний план території в межах вулиць Рильського та
Шевченка у м. Пустомити.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 38
друга сесія шостого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження детального
плану території в межах вулиць
Д.Галицького та Тичини у м.Пустомити
Розглянувши заяву Пилипець Ганни Ярославівної, мешканки
м.Пустомити, вул. Д.Галицького, про затвердження детального плану території в
межах вулиць Д.Галицького та Тичини у м.Пустомити, розробленого КП
“Архітектурно-планувальне бюро”, на підставі протоколу громадських слухань
щодо обговорення детального плану території від 11.11.2015р. та протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р.,
керуючись ст.12,40, 118, 121 Земельного кодексу України, ст.19 Закону
України „Про регулювання містобудівної діяльності”, п.34 ч.1 ст.26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити детальний план території в межах вулиць Д. Галицького та
Тичини у м. Пустомити.
2. Надати дозвіл Пилипець Ганні Ярославівні на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі їй у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських будівель земельної
ділянки орієнтовною площею 0,05 га, яка розташована на вулиці
Д. Галицького в місті Пустомити.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 39
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про розроблення детального
плану території в межах вулиць
Шевченка та Рильського у м.Пустомити
Розглянувши заяву Васільєва Сергія Вікторовича, мешканця с.
Головецько, Старосамбірського району, про надання дозволу на виготовлення
детального плану території між вулицями Шевченка та Рильського у
м.Пустомити з метою зміни цільового призначення земельних ділянок, які
перебувають у його власності (площами 0,0298 га та 0,0187 га на вул.Шевченка
у м.Пустомити з цільового призначення “для ведення особистого селянського
господарства” на цільове призначення “для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських будівель”, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р.,
керуючись п.3 ст.8, ст.10, п.1 ст.19 Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності”, наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства в Україні №290 від
16.11.2011р. “Про затвердження Порядку розроблення містобудівної
документації”, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Розробити детальний план території в межах вулиць Шевченка та
Рильського у м.Пустомити.
2. Замовником виконання робіт з розроблення детального плану території
визначити виконавчий комітет Пустомитівської міської ради.
3. Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести
за рахунок Васільєва Сергія Вікторовича – власника земельної ділянки.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 40
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Кузьмяку Миколі Івановичу
Розглянувши заяву Кузьмяка Миколи Івановича, мешканця м.Пустомити,
вул. Забудівська, 6, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,0813га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений ПП «РІК», на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
25.11.2015р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень”, Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від
17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Кузьмяку Миколі
Івановичу земельної ділянки площею 0,0813га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована на вулиці Забудівська в м.Пустомити.
2. Передати Кузьмяку Миколі Івановичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:006:0568)
площею 0,0813 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вулиці Забудівська в
м.Пустомити.
3. Зобов’язати Кузьмяка
Миколу Івановича проводити використання
переданої йому земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних
мереж, які проходять через ділянку, за погодженням відповідних

інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб
для їх експлуатації.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 41
друга сесія сьомго демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) та надання її у
власність Паранчак Ганні Пантелеївній
Розглянувши заяву Паранчак Ганни Пантелеївни, мешканки
м.Пустомити, вул.Дрогобицька,56, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Лісневицькій у м.Пустомити, взявши до уваги технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), виготовлену ФОП Любчик В.Л., на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
25.11.2015р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень”, Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від
17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що
передається у власність Паранчак Ганні Пантелеївній для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована на вул.Дрогобицькій у м.Пустомити.
2. Передати Паранчак Ганні Пантелеївній у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:002:0351)
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Дрогобицькій у
м.Пустомити.

3. Зобов’язати Паранчак Ганну Пантелеївну 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

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 42
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Сташків Андрію Юрійовичу
Розглянувши заяву Сташків Андрій Юрійовича, мешканця м.Пустомити,
вул.Тичини,78 про передачу у власність земельної ділянки площею 0,1000 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка розташована у
м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у
власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною особою –
підприємцем Любчиком Володимиром Леонідовичем, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р.,
керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р.,
Пустомитівська міська рада.
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Сташків Андрію
Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована у кварталі забудови «Плесня» (ділянка № 15)в м.Пустомити.
2. Передати Сташків Андрію Юрійовичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0249)
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
«Плесня» (ділянка № 15)в м.Пустомити.

3. Зобов’язати Сташківа Андрія Юрійовича 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

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 43
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) та надання її у
власність Марущаку Степану Васильовичу
Розглянувши заяву Марущака Степана Васильовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Кучабського,11, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Кучабського у м.Пустомити, взявши до уваги технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), виготовлену ПП “АБМ-КОМПАНІ”, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
25.11.2015р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень”, Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від
17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що
передається у власність Марущаку Степану Васильовичу для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
яка розташована на вул.Кучабськогоу м.Пустомити.
2. Передати Марущаку Степану Васильовичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:006:0573)
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Кучабського у
м.Пустомити.

3. Зобов’язати Марущака Степана Васильовича 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

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 44
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Ольховій Тетяні Романівній
Розглянувши заяву Ольхової Тетяни Романівної, мешканки м.Пустомити,
вул.Кучабського,6а/14, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,0554 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на
вул. Кучабського у м. Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений
Пустомитівським РВВ ЦДЗК, на підставі протоколу засідання постійної комісії
з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р., керуючись ст.ст. 12, 33, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Ольховій Тетяні
Романівній земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства у м.Пустомити.
2. Передати Ольховій Тетяні Романівній у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:006:0571)
площею 0,0554 га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Ольхову Тетяну Романівну 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

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 45
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Марущаку Степану Васильовичу
Розглянувши заяву Марущака Степана Васильовича, мешканця м.
Пустомити, вул.Кучабського,11, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1329 га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул. Кучабського у м. Пустомити, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ТзОВ «Пан Гео», на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р., керуючись ст.ст. 12, 33, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Марущаку Степану
Васильовичу земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства на вул.Кучабського у м.Пустомити.
2. Передати Марущаку Степану Васильовичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:006:0353)
площею 0,1329 га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Кучабського у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Марущака Степана 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

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 46
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Стефанишин Мирославі Мирославівній
Розглянувши заяву Стефанишин Мирослави Мирославівної, мешканки
м.Пустомити, вул.Шевченка, 226, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною
особою – підприємцем Любчиком Володимиром Леонідовичем, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
25.11.2015р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень”, Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від
17.10.2013р., Пустомитівська міська рада.
вирішила:
1. Надати Стефанишин Мирославі Мирославівній дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Шевченка у м.Пустомити.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 47
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015р.
Про надання Стефанишиній Мирославі Мирославівній
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Стефанишин Мирослави Мирославівної, мешканки
м.Пустомити, вул.Шевченка, 226, про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,04га для ведення особистого селянського господарства на
вул.Шевченка у м. Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 25.11.2015р., керуючись ст. ст. 12, 33, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Стефанишиній Мирославі Мирославівній дозвіл на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
орієнтовною площею 0,04 га для ведення особистого селянського
господарства на вул.Шевченка у м.Пустомити.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 48
друга сесія сьомого демократичного скликання
01.12.2015 р.
Про затвердження Регламенту ради та
Положення про постійні комісії ради
Розглянувши проекти Регламенту Пустомитівської міської ради та
Положення про постійні комісії ради, взявши до уваги запропоновані
депутатами поправки та доповнення, керуючись п.1 ч.1 ст.26, ч.15 ст.47 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити Регламент Пустомитівської міської ради та Положення про
постійні комісії Пустомитівської міської ради (згідно з додатками до
рішення).

Міськой голова

Олег Серняк

