Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1456
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про внесення змін до Правил благоустрою
території міста Пустомити та села Наварія
З метою забезпечення вимог щодо виконання обов’язків підприємств,
установ та організацій, фізичних осіб – підприємців і мешканців міста
Пустомити та села Наварія у сфері благоустрою, відповідно до Закону України
„Про відходи”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та
екології Пустомитівської міської ради від 02.07.2014р., керуючись ст.144
Конституції України, п.44 ч.1 ст.26, ст.59 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1.Внести зміни у Правила благоустрою території міста Пустомити та села
Наварія, затверджені рішенням Пустомитівської міської ради №429 від
08.05.2012р., а саме:
1.1. додати пункт 3.1.7.:
„3.1.7. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці та
громадяни (власники, балансоутримувачі садиб) зобов’язані забезпечувати
вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних,
будівельних та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм шляхом
обов’язкового укладання договору із Пустомитівським міським житловокомунальним підприємством чи суб’єктом господарювання – переможцем
конкурсу на надання послуг з вивезенням побутових відходів на території
Пустомитівськох міської ради”;
1.2. пункт 7.2. доповнити підпунктом 11 такого змісту:
„11) не укладанні договору на вивезення побутових відходів згідно п. 3.1.7.
цих Правил”.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань комунального майна, житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології Пустомитівської міської ради (голова
п.В.Войтович).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1457
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про затвердження Положення
про інспекцію з благоустрою
міста Пустомити та села Наварія
З метою наведення належного санітарного стану та благоустрою на
території міста Пустомити та села Наварія, у відповідності до ст.15 Закону
України “Про охорону навколишнього природного середовища”, ст. ст. 10, 40
Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Наказу Міністерства
житлово-комунального господарства №177 від 09.11.2007р. “Про затвердження
Примірного положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту”, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань комунального майна,
житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Пустомитівської
міської ради від 02.07.2014р., керуючись п.44 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити Положення про інспекцію з благоустрою міста Пустомити
та села Наварія згідно додатку до рішення.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань комунального майна, житловокомунального господарства, благоустрою та екології Пустомитівської
міської ради (голова п.В.Войтович).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Додаток до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№1457 від 08.07. 2014р.

ПОЛОЖЕННЯ
про інспекцію з благоустрою
міста Пустомити та села Наварія
1. Загальні положення
1.1. Інспекція з благоустрою міста Пустомити та села Наварія (далі – інспекція)
утворюється Пустомитівською міською радою для здійснення контролю за
станом благоустрою на території Пустомитівської міської ради, виконанням
Правил благоустрою території міста Пустомити та села Наварія.
1.2. У своїй діяльності інспекція керується Конституцією і законами України,
указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради
України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
нормативно-правовими та нормативно-технічними актами центральних органів
виконавчої влади, рішеннями Пустомитівської міської ради та виконавчого
комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та своїм положенням.
1.3. Інспекція підпорядковується заступнику міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
1.4. Порядок призначення інспекторів:
- начальника інспекції затверджує виконавчий комітет за поданням заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, якому вона
підпорядкована;
- заступник начальника інспекції та громадські інспектори призначаються
виконавчим комітетом за поданням начальника інспекції.
- інспектори виконують роботу на громадських засадах, без звільнення від
основної роботи.
2. Основні завдання інспекції
2.1. Основними завданнями інспекції є:
- контроль за станом благоустрою міста Пустомити та села Наварії;
- контроль за дотриманням Правил благоустрою території міста Пустомити та
села Наварія, затверджених рішенням сесії міської ради №429 від 08.05.2012р.;
- сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста Пустомити та
села Наварії;
- притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства у сфері
благоустрою;
- профілактика та запобігання правопорушенням у сфері благоустрою.

3. Функції інспекції
Інспекція відповідно до покладених на неї завдань на території Пустомитівської
міської ради:
- проводить рейди та перевірки територій та об'єктів щодо стану їх
благоустрою;
- проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами,
організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустро ю населених
пунктів;
- здійснює складання протоколів про порушення законодавства у сфері
благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності;
- готує та ініціює позови до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам
благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою
населених пунктів, Правил благоустрою території міста Пустомити та села
Наварія;
- вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і
порушують стан благоустрою;
- сприяє забезпеченню чистоти і порядку, очищенню територій та об'єктів від
побутових відходів, безгосподарського майна, самовільно розміщених об'єктів
та елементів;
- приймає участь у контролі за якістю матеріалів і виробів та проведення робіт з
будівництва, ремонтів та утримання територій та об'єктів благоустрою;
- здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до
належного стану територій та об'єктів благоустрою;
- приймає участь в обговоренні проектів благоустрою територій та об'єктів
благоустрою, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить
відповідні пропозиції на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської
ради, підприємств, установ, організацій;
- вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану благоустрою
територій, удосконалення Правил благоустрою території міста Пустомити та
села Наварія;
- приймає участь та безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств,
установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до компетенції
інспекції з благоустрою населеного пункту;
- залучає громадських інспекторів до участі в перевірках з питань благоустрою;
- приймає участь у координації діяльності та навчанні громадських інспекторів
з благоустрою;
- здійснює профілактику та запобігання порушенням законодавства в сфері
благоустрою;
- інформує міську раду та виконавчий комітет міської ради про результати
рейдів та перевірок;
- готує матеріали та пропозиції на засідання нарад міської ради та виконавчого
комітету міської ради з питань, що відносяться до компетенції інспекції, а
також ініціює їх проведення;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4. Права інспекції
Члени інспекції забезпечуються відповідними посвідченнями, затвердженими
печаткою міської ради та підписом міського голови, і мають право:
- виносити попередження керівникам підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, власникам приватних будинків, окремим
громадянам за наявності порушень Правил благоустрою міста Пустомити та
села Наварія, строків виконання робіт та інших випадків в межах функцій
інспекції;
- встановлювати їм строки усунення виявлених недоліків або припинення дій;
- складати протоколи про адміністративні правопорушення та передавати їх на
розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради для
притягнення винних осіб до відповідальності;
- забороняти ведення самовільних робіт, пов'язаних з порушенням Правил
благоустрою міста Пустомити та села Наварія;
- викликати в інспекцію керівників підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, що розташовані на території Пустомитівської
міської ради, окремих громадян, власників житлових будинків для надання
пояснень про порушення правил благоустрою, вимагати від них письмової або
усної інформації щодо намірів з усунення виявлених недоліків;
- піднімати клопотання перед міською радою, її виконавчим комітетом, міським
головою та іншими посадовими особами про прийняття відповідних рішень,
якщо порушення набувають систематичного характеру або несуть загрозу
навколишньому середовищу;
- звертатись за дорученням міського голови до Пустомитівського районного
відділу УМВС України у Львівській області, прокуратури Пустомитівського
району, Пустомитівського районного суду для вирішення питань, віднесених
цим Положенням до повноважень інспекції;
- вносити пропозиції щодо вилучення дозволів на розміщення об'єктів реклами,
виносної торгівлі тощо, що систематично порушують Правила благоустрою
міста Пустомити та села Наварія;
- члени інспекції мають право безпосереднього входження на територію
підприємств, установ, організацій, крім режимних об'єктів, для огляду
територій та контролю за благоустроєм, утриманням зелених насаджень,
дотриманням санітарних норм, перевіряти наявність угод на прибирання
прилеглих територій, вивіз, утилізацію сміття та відходів.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1458
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про внесення змін до плану
підготовки проектів регуляторних актів
у сфері господарської діяльності на 2014 рік
Відповідно ст.7 Закону України “Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності”, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань комунального майна, житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології Пустомитівської міської ради від
02.07.2014р., керуючись п.7 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до плану підготовки проектів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності на 2014 рік, додавши наступний проект:

Вид і назва проекту

Ціль прийняття

Строк
підготовки
проекту

Рішення сесії міської ради “Про
затвердження Положення про
порядок поховання та надання
ритуальних послуг на території
Пустомитівської міської ради”

Забезпечення
дотримання вимог
чинного законодавства,
врегулювання відносин
у сфері благоустрою

ІІІ квартал
2014 року

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Орган
(підрозділ)
відповідальний
за розробку
проекту
Спеціаліст І-ої
категорії
(еколог)
Пустомитівської
міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1459
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про перейменування
вулиці у місті Пустомити
Розглянувши подання в.о. міського голови м.Пустомити, секретаря
Пустомитівської міської ради, Серняка Олега Володимировича про
перейменування вулиці Прямої у місті Пустомити на вулицю Андрія
Дигдаловича, з метою увічнення пам’яті Героя Небесної сотні Андрія
Дигдаловича, який тривалий час мешкав на вул.Прямій, взявши до уваги
колективне звернення мешканців вул.Прямої, на підставі протоколу
громадських слухань щодо перейменування вулиці Прямої у місті Пустомити
на вулицю Андрія Дигдаловича від 23.06.2014р. та протоколу засідання
постійної комісії з питань комунального майна, житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології Пустомитівської міської ради від
02.07.2014р., керуючись Законом України “Про присвоєння юридичним особам
та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та
святкових дат, назв і дат історичних подій”, ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Перейменувати вулицю Пряму у місті Пустомити на вулицю Андрія
Дигдаловича.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1460
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про присвоєння назви
вулиці у м.Пустомити
На підставі рішення виконавчого комітету Пустомитівської міської ради
№02-03/45 від 27.06.2014р. “Про присвоєння назви вулиці”, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань комунального майна, житловокомунального господарства, благоустрою та екології Пустомитівської міської
ради від 02.07.2014р., керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Присвоїти назву вулиці у м.Пустомити: “провулок Тихий-2”.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1461
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про затвердження звіту
щодо виконання бюджету
Пустомитівської міської ради
за 6 місяців 2014 року
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету
Пустомитівської міської ради за 6 місяців 2014 року, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного
розвитку та планування Пустомитівської міської ради від 03.07.2014р.,
керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Пустомитівської міської ради за
6 місяців 2014 року (згідно з додатками №1 та №2).
- по доходах, всього в сумі 5 614 490 грн.,
в тому числі:
 доходи загального фонду в сумі 4 155 003 грн.
з них:
o інші додаткові дотації – 87 615 грн.
 доходи спеціального фонду в сумі 1 459 487 грн.
з них:
o субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах – 50 105 грн.
- по видатках, всього в сумі 4 584 635 грн.
в тому числі:
 видатки загального фонду в сумі 4 408 069 грн.
 видатки спеціального фонду в сумі 176 566 грн.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Додаток №1 до рішення сесії Пустомитівської міської ради №1461 від 08.07.2014р.
Звіт про виконання дохідної частини бюджету Пустомитівської міської ради за 6 місяців 2014р.
загальний фонд

Код
11000000
11010000
11020000
13000000
13030000
13050000
18000000
18030000
18040000
19040000
20000000
21000000
21080000
22000000
22080000
22090000
24060000
30000000
40000000
41020900
41035000
Всього (без
урахування
трансфертів)
Всього

Назва
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Збори та плата за спеціальне використання природних
ресурсів
Плата за користування надрами
Плата за землю
Місцеві податки і збори
Туристичний збір
Збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності
Фіксований сільськогосподарський податок
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Інші надходження
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності
Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим державним майном
Державне мито
Інші надходження
Доходи від операцій з капіталом
Офіційні трансферти
Інші додаткові дотації
Інші субвенції

Уточ.пл.

Факт

% вик.

2870300

2744902,26

95,6312

2866500
3800

2741645,76
3256,5

95,64437
85,69737

1472100

944680,81

64,17233

2400
1469700
108700
12700

26,85
944653,96
93189,01
2082,61

1,11875
64,27529
85,73046
16,3985

96000

91106,4

94,9025

11700
239100
13500
13500

4810,47
278805,41
0
0

41,11513
116,6062
0
0

215300

275063,75

127,7584

10900

11657,72

106,9516

204400
10300
1000
107615,6
87615,6
20000

263406,03
3741,66
1000
87615,6
87615,6
0

128,8679
36,3268
100
81,41533
100
0

4702900

4067387,96

86,48681

4810515,6

4155003,56

86,37335

Уточ.пл.
1305000
75000
1225200

Факт
1152223,05
27505,11
1118573,16

% вик.
88,29295
36,67348
91,29719

8800

8960,3

101,8216

1216400
4800
0

1109348,86
6144,78
34440,48

91,19935
128,0163
0

0

1220,48

0

0

33220

0

150050

153046,62

101,9971

40000
50105,96

69671,27
50105,96

174,1782
100

50105,96

50105,96

100

1495050

1409381,42

94,26985

1545155,96

1459487,38

94,45567

спеціальний фонд

Код
10000000
12030000
18000000
18040000
18050000
19010000
24000000
24062100
24170000
25010000
33010000
40000000
41034400

Назва
Податкові надходження
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
Місцеві податки і збори
Збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності
Єдиний податок
Екологічний податок
Інші неподаткові надходження
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту
Надходження від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством
Кошти від продажу землі
Офіційні трансферти
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах

Всього (без
урахування
трансфертів)
Всього

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Додаток №2 до рішення сесії Пустомитівської міської ради №1461 від 08.07.2014р.
Звіт про виконання видаткової частини бюджету Пустомитівської міської ради за 6 місяців 2014 року
загальний фонд

Код

Показник

Затв ерджений
план на рік, грн.

План на рік з
урахув анням
змін, грн.

10116

Органи місцев ого самов рядув ання

1100000,00

1111500,00

План на
в казаний
період з
урахув анням
змін, грн.
542100,00

70101

Дошкільні заклади осв іти

4536000,00

4688215,60

100203

1052400,00

1162400,00

100000,00

100000,00

100202

Благоустрій міст, сіл, селищ
Відшкодув ання різниці між розміром ціни (тарифу) на житлов о-комунальні послуги, що затв ерджув алися або
погоджув алися рішенням місцев ого органу в иконавчої в лади та органу місцев ого самов рядув ання, та розміром
економічно обґрунтов аних в итрат на їх в иробницт
Водопров ідно-каналізаційне господарств о

0,00

87700,00

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

317700,00

318400,00

160101

Землеустрій

12800,00

12800,00

12800,00

180410

Інші заходи, пов `язані з економічною діяльністю
Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києв а і Сев астополя, міст республіканського і обласного
значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів
Інші в идатки

700,00

700,00

700,00

0,00

0,00

1309600,00

1062200,00

404200,00

689459,33

170,57

8800,00

8800,00

4000,00

2365,00

59,13

8438000,00

8552715,60

4946415,60

4408069,53

89,12

Затв ерджений
план на рік, грн.

План на рік з
урахув анням
змін, грн.

100601

250302
250404
Всього по
бюджету

483099,83

%
в иконання
на
в казаний
період
89,11

2760715,60

2384881,79

86,39

928000,00

602714,49

64,95

49800,00

49800,00

100,00

87700,00

87615,60

99,90

156400,00

108133,49

69,14

0,00

0,00

Касов і
в идатки за
в казаний
період, грн.

спеціальний фонд

Код

Показник

010116

Органи місцев ого самов рядув ання

15000,00

15000,00

План на
в казаний
період з
урахув анням
змін, грн.
15000,00

0,00

%
в иконання
на
в казаний
період
0,00

070101

Дошкільні заклади осв іти

365100,00

482100,00

332050,00

153046,62

46,09

100102

Капітальний ремонт житлов ого фонду місцев их органів в лади

0,00

728000,00

728000,00

0,00

0,00

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

0,00

443000,00

443000,00

0,00

0,00

150101

Капітальні в кладення
Пров едення нев ідкладних в іднов лювальних робіт, будів ництв о та реконструкція загальноосв ітніх нав чальних
закладів
Розробка схем та проектних рішень масов ого застосув ання

200000,00

1617651,20

1617651,20

0,00

0,00

1700000,00

1700000,00

476400,00

0,00

0,00

150110
150202
160101
170703
180409
240602
250500

Землеустрій
Видатки на пров едення робіт, пов `язаних із будів ництв ом, реконструкцією, ремонтом та утриманням
ав томобільних доріг
Внески органів в лади Ав тономної Республіки Крим та органів місцев ого самов рядув ання у статутні капітали
суб`єктів підприємницької діяльності
Утилізація в ідходів
Підготов ка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної в ласності
для продажу на земельних торгах та пров едення таких торгів

Всього по
бюджету

0,00

199000,00

199000,00

0,00

0,00

15000,00

15000,00

15000,00

0,00

0,00

1288306,04

1838184,41

920782,95

0,00

0,00

161000,00

406000,00

406000,00

0,00

0,00

9000,00

32520,00

28320,00

23520,00

83,05

0,00

50000,00

50000,00

0,00

0,00

3753406,04

7526455,61

5231204,15

176566,62

3,37

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Касов і
в идатки за
в казаний
період, грн.

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1462
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про спрямування вільних
залишків бюджетних коштів
Заслухавши головного бухгалтера Пустомитівської міської ради
п.Н.Тернавську про спрямування вільних залишків бюджетних коштів
загального та спеціального фондів, які утворилися станом на 01.01.2014р., на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
соціально-економічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради
від 03.07.2014р., керуючись ч.4 ст.14 Бюджетного кодексу України, ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів спеціального фонду, які
утворилися станом на 01.01.2014р. на загальну суму 106 200грн. по кодах
функціональної класифікації:
- КФК 070101 “Дошкільні заклади освіти”:
o КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування” – 20 000 грн.;
- КФК 170703 “Видатки на проведення робіт, пов’язаних з
будівництвом,
реконструкцією,
ремонтом
і утриманням
автомобільних доріг”:
o КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – 86 200 грн.;
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова п.В.Барковський).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1463
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про внесення змін до
Положення про податок
на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
На виконання пункту 25 розділу I пункту 1 розділу IV Закону України
“Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для
економічного зростання в Україні” №1166 від 27.03.2014р., на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради від
03.07.2014р., керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 та частиною 1 статті 59
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, затвердженого рішенням сесії міської ради №1166 від
01.10.2013, а саме: слова “житлова площа” в усіх відмінках замінити словами
“загальна площа” у відповідному відмінку.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова п.В.Барковський).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1464
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про затвердження
розпоряджень
в.о. міського голови
Заслухавши розпорядження в.о. міського голови №02-04/56 від
27.05.2014р. “Про надання відпустки в.о. міського голови, секретарю міської
ради Серняку О.В.” та №02-04/77 від 23.06.2014р. “Про надання відпустки
заступнику міського голови О.Федорчуку”, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку
та планування Пустомитівської міської ради від 03.07.2014р., керуючись ст.26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Затвердити розпорядження в.о. міського голови:
- №02-04/56 від 27.05.2014р. “Про надання відпустки в.о. міського
голови, секретарю міської ради Серняку О.В.”;
- №02-04/77 від 23.06.2014р. “Про надання відпустки заступнику
міського голови О.Федорчуку”.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1465
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про розгляд звернення
ТзОВ “БК “Білдерпоінт”
Розглянувши звернення ТзОВ “БК “Білдерпоінт” про підписання
“мінусового” акта виконаних робіт з наступним розірванням договору підряду
№10/12-83 на виконання робіт “Реконструкція вул.Глинської у м.Пустомити
Львівської обл.”, взявши до уваги акт обстеження вулиці Глинської
м.Пустомити від 09.04.2014р. та внесення до Єдиного реєстру досудових
розслідувань
відомостей
про
кримінальне
правопорушення
за
№12014140270000515, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради від 03.07.2014р., керуючись ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Відтермінувати розгляд звернення ТзОВ “БК “Білдерпоінт” про
підписання “мінусового” акта виконаних робіт з наступним розірванням
договору підряду №10/12-83 на виконання робіт “Реконструкція
вул.Глинської у м.Пустомити Львівської обл.” до моменту судового
розгляду справи за наслідками розслідування кримінального
правопорушення, внесеного до ЄРДР за №12014140270000515.
2. Доручити виконавчому комітету міської ради розглянути можливість
коригування проекту “Реконструкція вул.Глинської у м.Пустомити
Львівської обл.”

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1466
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про розгляд листа-претензії
ТзОВ “Епін-Україна”
Розглянувши лист-претензію ТзОВ “Епін-Україна” про проплату за
виконані роботи з коригування кошторисної частини проектної документації за
робочим проектом “Реконструкція вулиці Глинської у м.Пустомити Львівської
області”, враховуючи те, що договір підряду №10/12-83 на виконання робіт
“Реконструкція вулиці Глинської у м.Пустомити Львівської області” між
Пустомитівською міською радою та ТзОВ “БК “Білдерпоінт” було укладено
06.12.2013р., на підставі декларації про початок виконання будівельних робіт
від 13.12.2013р. на загальну суму 3 023 985 грн., зареєстрованої Інспекцією
ДАБК у Львівській області, взявши до уваги відповідь Інспекції ДАБК у
Львівській області №7/13-6-54 від 11.01.2014р., на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку
та планування Пустомитівської міської ради від 03.07.2014р., керуючись ст.26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Відмовити у проведенні проплати ТзОВ “Епін-Україна” за роботи з
коригування кошторисної частини проектної документації за робочим
проектом “Реконструкція вулиці Глинської у м.Пустомити Львівської
області”.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1467
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про розгляд питання
щодо подальших
відносин з ПП “Яродарбуд”
Розглянувши протокол засідання тимчасової контрольної комісії
Пустомитівської міської ради для здійснення контролю щодо капітального
ремонту (виведення з аварійного стану) будівлі Народного дому за адресою:
м.Пустомити, вул.Лісневицька, 21 від 12.05.2014р., взявши до уваги лист ТзОВ
“НВП “Тріада” №91 від 19.05.2014р., у якому вказано, що кошторис, як додаток
до Мирової угоди у справі №914/49/14 від 03.03.2014р., не відповідає проектній
послідовності виконання робіт та об’єму робіт, пов’язаному з посиленням
фундаментів, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради від 03.07.2014р., керуючись ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради вжити
заходів щодо розірвання Договору підряду №20 від 09.07.2013р.,
укладеного між Пустомитівською міською радою та ПП “Яродарбуд”, та
у найкоротший термін повернути невикористані кошти до бюджету
міської ради.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1468
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Саган Оксані Михайлівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Саган Оксани Михайлівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Володимира Великого, 15, про розроблення детального плану території з
метою передачі у власність для будівництва та обслуговування житлового
будинку земельної ділянки орієнтовною площею 0,10га, відповідно до
генерального плану м.Пустомити, визнаного придатним для подальшого
використання рішенням сесії Пустомитівської міської ради №773 від
26.03.2013р., на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Саган Оксані Михайлівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Юність” у
м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1469
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про розроблення детального плану
території між автодорогою Пустомити-Львів
та землями Львівської залізниці
у північній частині м.Пустомити
Розглянувши звернення ТзОВ “НВП “Комп’ютекс” про розроблення
детального плану території, яка розташована по вул.Привокзальній у
м.Пустомити, відповідно до генерального плану м.Пустомити, визнаного
придатним для подальшого використання рішенням сесії Пустомитівської
міської ради №773 від 26.03.2013р., на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 01.07.2014р., керуючись п.3 ст.8, ст.10, п.1
ст.19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства в Україні №290 від 16.11.2011р. “Про затвердження Порядку
розроблення містобудівної документації”, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Розробити детальний план території між автодорогою Пустомити-Львів
та землями Львівської залізниці у північній частині 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 ТзОВ “НВП “Комп’ютекс” – орендаря земельної ділянки.
4. Виконавчому комітету Пустомитівської міської ради забезпечити
укладення договору на розроблення містобудівної документації із
проектною організацією, підготовку та надання вихідних даних на
проектування.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1470
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши звернення фізичної особи – підприємця Кушніра Дмитра
Стаховича, мешканця с.Наварія, вул.Садівнича, 2, про продовження договору
оренди земельної ділянки площею 0,03га для розміщення стоматологічного
кабінету на вул.Львівській у с.Наварія, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст. ст.
12, 93, 124 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Поновити терміном на 5 років договір оренди земельної ділянки
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0235)
площею 0,0300га для розміщення стоматологічного кабінету на
вул.Львівській у с.Наварія, укладений 26.05.2009р.
2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у розмірі трьох відсотків нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
3. Кушніру Дмитру Стаховичу забезпечувати доступ представникам
відповідних служб для експлуатації інженерних мереж, які розташовані
на земельній ділянці, що передається в оренду.
4. Кушніру Дмитру Стаховичу до 01.08.2014р. укласти з Пустомитівською
міською радою договір оренди вищевказаної земельної ділянки та
зареєструвати договір оренди в органі, який проводить його державну
реєстрацію.
5. Передбачити при укладенні договору оренди обов’язок орендаря
відшкодувати втрати за фактичне використання земельної ділянки в
розмірі 1/365 частини визначеного розміру річної орендної плати за
кожний протермінований день в разі несвоєчасної державної реєстрації
договору.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1471
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання ТзОВ “Тиса”
дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
Розглянувши звернення ТзОВ “Тиса” про продовження терміну дії
договору оренди земельної ділянки площею 0,0050га для розташування
приміщення магазину на вул.Грушевського у м.Пустомити, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 93, 123 Земельного кодексу України, п.34 ч.1
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Надати ТзОВ “Тиса” дозвіл на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки площею 0,0050га
в натурі (на місцевості) для передачі її в оренду для розташування
приміщення магазину на вул.Грушевського у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1472
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№1411 від 06.05.2014р.
Розглянувши звернення ТзОВ “БК Добробут” та Шкварка Юрія
Івановича, мешканця м.Львова, вул.Кульчицької, 6/21, про внесення змін до
рішення сесії Пустомитівської міської ради №1411 від 06.05.2014р. “Про
надання Шкварку Юрію Івановичу дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки”, припинення права
користування ТзОВ “БК “Добробут” земельною ділянкою площею 1,8019га, яка
розташована за адресою: м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 16, та надання
ТзОВ “БК “Добробут” і Шкварку Юрію Івановичу дозволу на виготовлення
технічної документації щодо розподілу вказаної земельної ділянки, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
01.07.2014р., керуючись ст.ст. 12, 93, 123 Земельного кодексу України, п.34 ч.1
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення сесії Пустомитівської міської ради №1411 від
06.05.2014р. “Про надання Шкварку Юрію Івановичу дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки”,
виклавши його в наступній редакції:
1. “Припинити право користування ТзОВ “БК “Добробут” земельною
ділянкою площею 1,8019га для будівництва та обслуговування
виробничої бази за адресою: м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 16.
2. Надати виконавчому комітету Пустомитівської міської ради дозвіл на
виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки
площею 1,8019га для будівництва та обслуговування виробничої бази
за адресою: м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 16.

3. Оплату за виконання робіт по виготовленню технічної документації
щодо поділу земельної ділянки покласти на ТзОВ “БК “Добробут” і
Шкварка Юрія Івановича – власників об’єктів нерухомого майна, які
розташовані на даній земельній ділянці.”

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1473
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання ТзОВ “Бісер” дозволу
на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
за адресою: м.Пустомити, вул.Шевченка, 63
Розглянувши звернення ТзОВ “Бісер” про надання дозволу на викуп
земельної ділянки площею 0,1961га для обслуговування та реконструкції
будівлі магазину за адресою: м.Пустомити, вул.Шевченка, 63, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, п.34
ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати ТзОВ “Бісер” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,1961га для продажу під
обслуговування та реконструкцію будівлі магазину за адресою:
м.Пустомити, вул.Шевченка, 63.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1474
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Цимбалі Валентині Іванівні
та Назаревич Ірині Ярославівні
дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
Розглянувши заяву Цимбали Валентини Іванівни, мешканки м.Львова,
вул.Пулюя, 3/42, та Назаревич Ірини Ярославівни, мешканки м.Львова,
вул.Наукова, 33/30, про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
площею 0,1786га в натурі (на місцевості) для обслуговування ресторану на
вул.Грушевського у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 93, 123
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Цимбалі Валентині Іванівні та Назаревич Ірині Ярославівні дозвіл
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки площею 0,1786га в натурі (на
місцевості) для передачі її в оренду для обслуговування ресторану на
вул.Грушевського у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1475
тридцята п’ята шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її в оренду
Фар’яну Олегу Васильовичу
Розглянувши заяву Фар’яна Олега Васильовича, мешканця с.Наварія,
вул.Шкільна, 2/3, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду площею 0,3000га для розміщення станції
техобслуговування автомобілів, яка розташована на вул.Садівничій у с.Наварія,
та передачу вказаної земельної ділянки в оренду, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення в оренду вказаної земельної ділянки,
виготовлений ПП “Центр ринкових досліджень”, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 01.07.2014р.,
керуючись ст.ст. 12, 93, 123, 124 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 Фар’яну Олегу
Васильовичу земельної ділянки в оренду для розміщення станції
технічного обслуговування автомобілів на вул.Садівничій у с.Наварія.
2. Передати Фар’яну Олегу Васильовичу в оренду терміном на 10 років
земельну ділянку (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:02:001:0248) площею 0,3000га для розміщення станції
технічного обслуговування автомобілів, яка розташована на
вул.Садівничій у с.Наварія.

3. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у розмірі п’яти відсотків нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
4. Зобов’язати Фар’яна Олега 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.
5. Передбачити при укладенні договору оренди обов’язок орендаря
відшкодувати втрати за фактичне використання земельної ділянки в
розмірі 1/365 частини визначеного розміру річної орендної плати за
кожний протермінований день в разі несвоєчасної державної реєс трації
договору.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1476
тридцята п’ята шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її в оренду
Фецичу Тарасу Григоровичу
Розглянувши заяву Фецича Тараса Григоровича, мешканця с.Наварія,
вул.Приозерна, 2а, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування житлового
будинку і господарських споруд площею 0,0336га, яка розташована на
вул.Приозерній у с.Наварія, та передачу в оренду вказаної земельної ділянки,
взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення в оренду вказаної
земельної ділянки, виготовлений ПП “Центр ринкових досліджень”, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
01.07.2014р., керуючись ст.ст. 12, 40, 93 Земельного кодексу України, п.34 ч.1
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону
України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень”, Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від
17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Фецичу Тарасу
Григоровичу земельної ділянки в оренду для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Приозерній у с.Наварія.
2. Передати Фецичу Тарасу Григоровичу в оренду терміном на 49 років
земельну ділянку (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:02:002:0403) площею 0,0336га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована на вул.Приозерній у с.Наварія.

3. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у розмірі трьох відсотків нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
4. Зобов’язати Фецича Тараса Григоровича проводити використання
переданої йому земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних
мереж, які проходять через ділянку, за погодженням відповідних
інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб
для їх експлуатації.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1477
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про затвердження детального плану
території житлової забудови в районі
вулиць Людкевича та Тичини в м.Пустомити
Розглянувши заяву Цимбали Олега Ігоровича, мешканця м.Пустомити,
вул.Людкевича, 43, про затвердження детального плану території житлової
забудови в районі вулиць Людкевича та Тичини в м.Пустомити, розробленого
фізичною особою – підприємцем Столяровим Юрієм Миколайовичем, та
надання дозволу на виготовлення проекту зміни цільового призначення
земельної ділянки площею 0,10га з цільового призначення “для ведення
особистого селянського господарства” на цільове призначення “для
будівництва та обслуговування житлового будинку”, на підставі протоколу
громадських слухань щодо обговорення детального плану території від
22.05.2014р. та протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради
від 01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 116, 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 житлової забудови в районі вулиць
Людкевича та Тичини в м.Пустомити.
2. Надати Цимбалі Олегу Ігоровичу дозвіл на розроблення проекту зміни
цільового призначення земельної ділянки площею 0,1000га з цільового
призначення “для ведення особистого селянського господарства” на
цільове призначення “для будівництва та обслуговування житлового
будинку” на вул.Людкевича у м.Пустомити.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1478
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про розгляд звернення
Гнатіва Миколи Дмитровича
Розглянувши заяву Гнатіва Миколи Дмитровича, мешканця с.Наварія,
вул.Приозерна, 11, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо передачі у власність земельної ділянки площею 0,1011га для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована між вул.Озерною та
спортбазою “Гарт” у с.Наварія, взявши до уваги те, що відповідно до
Генерального плану с.Наварія частина вказаної земельної ділянки розташована
на території, яка визначена для використання під індивідуальну житлову
забудову, а інша частина розташована у прибережній захисній смузі озера
“Глинна-Наварія”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 19.11.2013р., 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. Відмовити Гнатіву Миколі Дмитровичу у наданні дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки
площею 0,1011га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована між вул.Озерною та спортбазою “Гарт” у с.Наварія.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1479
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про припинення права користування
земельними ділянками під городництво
Розглянувши заяви Верхоли Любові Володимирівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Тичини, 58, та Міськів Катерини Семенівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Людкевича, 15, про припинення права користування
земельними ділянками, які були виділені їм під городництво, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 36, 141 Земельного кодексу України, п.34 ч.1
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Припинити право користування земельними ділянками під городництво
наступних громадян:
- Верхоли Любові Володимирівни – 0,10га;
- Міськів Катерини Семенівни – 0,10га.
2. Передати вказані земельні ділянки до складу земель запасу
Пустомитівської міської ради.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1480
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Гук Галині Федорівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у м.Пустомити
Розглянувши заяву Гук Галини Федорівни, мешканки с.Наварія,
вул.Львівська, 67, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі в оренду для ведення городництва земельної ділянки
орієнтовною площею 0,05га, яка розташована в масиві городів “коло лісу біля
ЗУБМ” у с.Наварія, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст.ст. 12, 36, 93, 123 Земельного
кодексу України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Гук Галині Федорівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,05га для
передачі в оренду для ведення городництва, яка розташована в масиві
городів “коло лісу біля ЗУБМ” у с.Наварія.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1481
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Гуку Ігорю Володимировичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Гука Ігоря Володимировича, мешканця м.Пустомити,
вул.Лугова, 176, про припинення права користування земельною ділянкою №34
площею 0,1000га, виділеної для будівництва та обслуговування житлового
будинку у кварталі забудови “Плесня” у м.Пустомити, та надання вказаної
ділянки у власність для зазначених цілей, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст. ст.
12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Припинити право користування Гука Ігоря Володимировича земельною
ділянкою №34 площею 0,1000га для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських будівель і споруд у кварталі
забудови “Плесня” у м.Пустомити.
2. Передати вказану земельну ділянку до складу земель запасу
Пустомитівської міської ради.
3. Надати Гуку Ігорю Володимировичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки №34
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Плесня” у
м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1482
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Багрію Віталію Мирославовичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Багрія Віталія Мирославовича, мешканця с.Наварія,
вул.Зелена, 18/6, про припинення права користування земельною ділянкою №54
площею 0,1012га, виділеної для будівництва та обслуговування житлового
будинку у кварталі забудови “Верховина” в с.Наварія, та надання дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо передачі у власність вказаної
земельної ділянки для зазначених цілей, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст. ст.
12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Припинити право користування Багрія Віталія Мирославовича земельною
ділянкою №54 площею 0,1012га для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських будівель і споруд у кварталі
забудови “Верховина” у с.Наварія.
2. Передати вказану земельну ділянку до складу земель запасу
Пустомитівської міської ради.
3. Надати Багрію Віталію Мирославовичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки №54
площею 0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1483
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Олійник Ользі Іванівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Олійник Ольги Іванівни, мешканки с.Наварія,
вул.Зелена, 18/1, про припинення права користування земельною ділянкою №56
площею 0,1012га, виділеної для будівництва та обслуговування житлового
будинку у кварталі забудови “Верховина” в с.Наварія, та передачу вказаної
земельної ділянки у власність для зазначених цілей, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 01.07.2014р.,
керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Припинити право користування Олійник Ольги Іванівни земельною
ділянкою №56 площею 0,1012га для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських будівель і споруд у кварталі
забудови “Верховина” у с.Наварія.
2. Передати вказану земельну ділянку до складу земель запасу
Пустомитівської міської ради.
3. Надати Олійник Ользі Іванівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки №56
площею 0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1484
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Кулику Остапу Федоровичу
Розглянувши заяву Кулика Остапа Федоровича, мешканця м.Пустомити,
вул.Польова, 6, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,0949га
для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка розташована на
вул.Польовій у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною
особою – підприємцем Ціпом Богданом Томовичем, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 01.07.2014р.,
керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Кулику Остапу
Федоровичу земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Польовій у м.Пустомити.
2. Передати Кулику Остапу Федоровичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:011:0254)
площею 0,0949га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Польовій у
м.Пустомити.

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

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1485
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Михальській Ірині Михайлівні
Розглянувши заяву Михальської Ірини Михайлівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Шевченка, 188, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Шевченка у м.Пустомити, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ПП “РІК”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Михальській Ірині
Михайлівні земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Шевченка у м.Пустомити.
2. Передати Михальській Ірині Михайлівні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:001:0307)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Шевченка у
м.Пустомити.

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

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1486
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Мороз Марії Олексіївні
Розглянувши заяву Мороз Марії Олексіївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Глинська, 103, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,0925га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Глинській у м.Пустомити, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ПП “Центр ринкових досліджень”, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 01.07.2014р.,
керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Мороз Марії Олексіївні
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул.Глинській у
м.Пустомити.
2. Передати Мороз Марії Олексіївні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0225)
площею 0,0925га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Глинській у
м.Пустомити.

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

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1487
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Хомину Володимиру Ярославовичу
Розглянувши заяву Хомина Володимира Ярославовича, мешканця
м.Львова, вул.Розточчя, 168/11, про передачу у власність земельної ділянки
№Д-1 площею 0,1012га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у с.Наварія, взявши до уваги
проект землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений фізичною особою – підприємцем Білінською Світланою
Василівною, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Хомину
Володимиру Ярославовичу земельної ділянки №Д-1 площею 0,1012га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови “Верховина” у
с.Наварія.
2. Передати Хомину Володимиру Ярославовичу у власність земельну
ділянку
№Д-1
(кадастровий
номер
земельної
ділянки
–
4623610100:02:002:0375) площею 0,1012га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована у кварталі забудови “Верховина” у с.Наварія.

3. Зобов’язати Хомина 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.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1488
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Кулику Остапу Федоровичу
Розглянувши заяву Кулика Остапа Федоровича, мешканця м.Пустомити,
вул.Польова, 6, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,0755га
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на
вул.Польовій у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений фізичною
особою – підприємцем Ціпом Богданом Томовичем, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 01.07.2014р.,
керуючись ст.ст. 12, 33, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013р.,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Кулику Остапу
Федоровичу земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства на вул.Польовій у м.Пустомити.
2. Передати Кулику Остапу Федоровичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:011:0252)
площею 0,0755га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Польовій у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Кулика Остапа Федоровича проводити використання
переданої йому земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних
мереж, які проходять через ділянку, за погодженням відповідних
інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб
для їх експлуатації.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1489
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Рудій Марії Андріївні
Розглянувши заяву Рудої Марії Андріївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Пряма, 22а, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,1736га
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на
вул.Прямій 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 01.07.2014р., керуючись ст.ст. 12, 33, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України №868 від 17.10.2013р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Рудій Марії Андріївні
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства на вул.Прямій у м.Пустомити.
2. Передати Рудій Марії Андріївні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:001:0301)
площею 0,1736га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Прямій у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Руду Марію Андріївну проводити використання переданої їй
земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних мереж, які
проходять через ділянку, за погодженням відповідних інженерноексплуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб для їх
експлуатації.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1490
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№1435 від 06.05.2014р.
Розглянувши заяву Пилипець Галини Романівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Спортивна, 2/12, та Пилипця Павла Романовича, мешканця м.Пустомити,
вул.Нижанківського, 3, про внесення змін до рішення сесії Пустомитівської
міської ради №1435 від 06.05.2014р. “Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність Пилипець Галині
Романівні та Пилипцю Павлу Романовичу” та передачу у спільну сумісну
власність земельної ділянки площею 0,0791га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, яка розташована на вул.Нижанківського у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст.ст. 12, 40, 89, 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. Внести зміни до рішення сесії Пустомитівської міської ради №1435 від
06.05.2014р. “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та надання її у власність Пилипець Галині Романівні та
Пилипцю Павлу Романовичу”, виклавши п.2 рішення в наступній
редакції:
2. “Передати Пилипець Галині Романівні та Пилипцю Павлу
Романовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:001:0305)
площею 0,0791га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована на
вул.Нижанківського у м.Пустомити.”
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1491
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Гав’яку Михайлу Володимировичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Гав’яка Михайла Володимировича, мешканця
м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 18, про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку на
вул.Гайдамацькій у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Вважати таким, що втратило чинність, рішення сесії Пустомитівської
міської ради №701 від 26.12.2012р. “Про передачу Гав’яку Володимиру
Михайловичу у власність земельної ділянки на вул.Гайдамацькій у
м.Пустомити”.
2. Надати Гав’яку Михайлу Володимировичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Гайдамацькій у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1492
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Карапаті Ярині Ігорівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Карапати Ярини Ігорівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Мазепи, 10/1, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,08га для
будівництва та обслуговування житлового будинку на вул.Шухевича у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Карапаті Ярині Ігорівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0800га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд на вул.Шухевича у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1493
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Карпінець Людмилі Сергіївні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Карпінець Людмили Сергіївни, мешканки
м.Пустомити, вул.Шевченка, 264, про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку на
вул.Шевченка у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії
з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Карпінець Людмилі Сергіївні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Шевченка у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1494
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Кісілю Івану Михайловичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Кісіля Івана Михайловича, мешканця м.Пустомити,
вул.Заньковецької, 15, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею
0,08га для будівництва та обслуговування житлового будинку на
вул.Заньковецької у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Кісілю Івану Михайловичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0800га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд на вул.Заньковецької у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1495
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Кметику Михайлу Васильовичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Кметика Михайла Васильовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Лугова, 148, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки площею 0,1000га для
будівництва та обслуговування житлового будинку на вул.Луговій у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Кметику Михайлу Васильовичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Луговій у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1496
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Лембінену Валерію Вікторовичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Лембінена Валерія Вікторовича, мешканця с.Наварія,
вул.Львівська, 62а, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,06га для
будівництва та обслуговування житлового будинку на вул.Львівській у
с.Наварія, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Лембінену Валерію Вікторовичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,06га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Львівській у с.Наварія.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1497
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Савчук Ніні Миколаївні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Савчук Ніни Миколаївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Рильського, 14, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі у власність земельної ділянки площею 0,10га для
обслуговування житлового будинку на вул.Рильського у м.Пустомити, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Савчук Ніні Миколаївні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Рильського у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1498
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Стецю Григорію Мирославовичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Стеця Григорія Мирославовича, мешканця м.Львова,
вул.Пекарська, 16/24, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею
0,08га для будівництва та обслуговування житлового будинку на вул.Глинській
у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Стецю Григорію Мирославовичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,08га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Глинській у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1499
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання
Тимечко Галині Йосипівні,
Рейтер Лесі Любомирівні,
Григор’євій Іванні Любомирівні
та Тимечку Ігорю Любомировичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Тимечко Галини Йосипівни, Рейтер Лесі
Любомирівни, Григор’євої Іванни Любомирівни, мешканців м.Пустомити,
вул.Чайковського, 80, та Тимечка Ігоря Любомировича, мешканця с.Наварія,
вул.Садівнича, 45б, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі у спільну сумісну власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,08га для обслуговування житлового будинку на вул.Чайковського у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 89, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Тимечко Галині Йосипівні, Рейтер Лесі Любомирівні, Григор’євій
Іванні Любомирівні та Тимечку Ігорю Любомировичу дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у спільну сумісну
власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,08га для будівництва
та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і
споруд на вул.Чайковського у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1500
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Вовк Наталії Михайлівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Вовк Наталії Михайлівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Відродження, 1/31, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею
0,0250га для ведення особистого селянського господарства на вул.Садовій у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 33, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Вовк Наталії Михайлівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0250га для ведення особистого селянського
господарства на вул.Садовій у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1501
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Гав’яку Михайлу Володимировичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Гав’яка Михайла Володимировича, мешканця
м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 18, про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,1000га для ведення особистого селянського господарства на
вул.Гайдамацькій у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 33, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Гав’яку Михайлу Володимировичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
орієнтовною площею 0,1000га для ведення особистого селянського
господарства на вул.Гайдамацькій у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1502
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Карпінець Людмилі Сергіївні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Карпінець Людмили Сергіївни, мешканки
м.Пустомити, вул.Шевченка, 264, про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,05га 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 01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 33, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Карпінець Людмилі Сергіївні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
орієнтовною площею 0,05га для ведення особистого селянського
господарства на вул.Шевченка у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1503
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про надання Кубраку Степану Івановичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Кубрака Степана Івановича, мешканця м.Пустомити,
вул.Фабрична, 11/6, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0055га
для гаражного будівництва на вул.Фабричній у м.Пустомити, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
01.07.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Кубраку Степану Івановичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0055га для гаражного будівництва на вул.Фабричній у
м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1504
тридцять п’ята сесія шостого демократичного скликання
08.07.2014р.
Про звернення до
Пустомитівської районної
державної адміністрації
Розглянувши розпорядження голови Пустомитівської районної державної
адміністрації №538 від 06.11.2013р. “Про розроблення детального плану
території для ведення колективного садівництва на території Пустомитівської
міської ради за межами населеного пункту”, взявши до уваги те, що
Пустомитівська міська рада є органом місцевого самоврядування, що
представляє територіальні громади м.Пустомити та с.Наварія та здійснює від їх
імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, на
підставі ст.144 Конституції України та протоколів зборів громади міста
Пустомити та села Наварія від 13.04.2014р. і 06.07.2014р., керуючись
інтересами територіальних громад м.Пустомити та с.Наварія, ст. ст. 10, 26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Звернутися до Пустомитівської районної державної адміністрації з
вимогою скасувати розпорядження голови Пустомитівської районної
державної адміністрації №538 від 06.11.2013р. “Про розроблення
детального плану території для ведення колективного садівництва на
території Пустомитівської міської ради за межами населеного пункту”.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

