Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1505
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження
Положення про порядок поховання
та надання ритуальних послуг
на території Пустомитівської міської ради
З метою врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг, на
підставі Закону України “Про поховання та похоронну справу”, Постанови
Кабінету Міністрів України №1445 від 28.10.2004р. “Про затвердження
Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які
мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
учасників бойових дій і інвалідів війни”, Наказу Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства №193 від 19.11.2003р. “Про
затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України
“Про поховання та похоронну справу”, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань комунального майна, житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології Пустомитівської міської ради від
03.09.2014р., керуючись ст. ст. 26, 40, 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити Положення про порядок поховання та надання ритуальних
послуг на території Пустомитівської міської ради згідно додатку до
рішення.
2. Пустомитівському міському житлово-комунальному підприємству
розрахувати вартість ритуальних послуг відповідно до Єдиної
методики визначення вартості надання громадянам необхідного
мінімального
переліку
окремих
видів ритуальних послуг,
реалізації предметів ритуальної належності, затвердженої Наказом
Державного комітету України з питань
житлово-комунального
господарства №194 від 19.11.2003р. та подати на затвердження до
виконавчого комітету міської ради.

3. 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
№1505 від 09.09.2014р.
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок поховання та надання ритуальних послуг
на території Пустомитівської міської ради

1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок поховання та надання ритуальних послуг на території
Пустомитівської міської ради (надалі - Положення) розроблено відповідно до Закону
України “Про поховання та похоронну справу”, Постанови Кабінету Міністрів України від
№1445 від 28.10.2004р. “Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги і особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни”, з урахуванням Наказів Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства №193 від 19.11.2003р. “Про
затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України “Про поховання
та похоронну справу”, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України №208 від 22.06.2006р. “Про запровадження ритуальної символіки на
автотранспортних засобах суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з
перевезення тіла померлого”, з метою врегулювання відносин при похованні та наданні
ритуальних послуг на території Пустомитівської міської ради.
1.2. Це Положення є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами господарювання,
які працюють на ринку ритуальних послуг на території Пустомитівської міської ради.
1.3. Організацію поховання померлих, надання передбачених необхідним
мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг (додаток №1 до Положення) та
ритуальних послуг, непередбачених цим переліком, а також реалізацію предметів ритуальної
належності на території Пустомитівської міської ради здійснює Пустомитівське міське
житлово-комунальне підприємство (надалі - ритуальна служба).
1.4. Надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності
може також здійснювати суб'єкт господарювання, що виявив бажання працювати на ринку
ритуальних послуг (надалі - суб'єкт господарювання), який згідно із Законом України “Про
поховання та похоронну справу” уклав договір з ритуальною службою про надання цих
послуг (додаток №2 до Положення).
1.5.Ритуальна служба та суб'єкт господарювання при наданні ритуальних послуг
повинні керуватися у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про
поховання та похоронну справу”, іншими нормативно-правовими актами у сфері поховання,
а також цим Положенням.
1.6.Ритуальна служба зобов'язана:
- укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання;
- організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями;
- створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору
шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
- розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими
можливостями;
- забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;
- організовувати виконання робіт із благоустрою місць поховань відповідно до
кошторису;
- забезпечувати функціонування місць поховань згідно зі статтею 23 Закону України
“Про поховання та похоронну справу”;

- безоплатно виділяти місця для поховання померлого чи урни з прахом померлого на
кладовищі (у колумбарії в разі його створення);
- реєструвати поховання (підпоховання), перепоховання в Книзі реєстрації поховань
та перепоховань померлих громадян (надалі – Книга реєстрації), намогильні споруди – в
Книзі обліку намогильних споруд;
- видавати користувачу місця поховання свідоцтво про поховання та на замовлення
громадян довідки про наявність поховання померлого на кладовищах;
- у разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування та
викрадання колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів готувати та подавати до
виконавчого комітету міської ради відповідний акт про суму та характеристику збитку;
- укладати із суб'єктом господарювання договори про надання ритуальних послуг;
- здійснювати інші функції відповідно до Закону України “Про поховання та
похоронну справу”.
1.7. Для укладення договору про надання ритуальних послуг суб'єкт господарювання
подає на ім'я керівника ритуальної служби відповідну заяву та додає до неї такі документи:
а) копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або про
присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи-підприємця;
б) копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
в) перелік послуг, які пропонуються для надання суб'єктом господарювання;
г) режим роботи, номер телефону та місце знаходження.
Протягом 14 робочих днів від дня отримання заяви ритуальна служба укладає з
суб'єктом господарювання договір про надання ритуальних послуг при наявності всього
переліку документів, передбачених цим пунктом.
Безпідставна відмова в укладенні договору не допускається, вона повинна бути
аргументована та надана письмово.
Договір про надання ритуальних послуг між ритуальною службою та суб'єктом
господарювання укладається терміном на 3 роки, але за згодою сторін цей термін може бути
іншим.
При зміні будь-яких відомостей, зазначених у документах, що додаються до заяви,
суб'єкт господарювання повинен у 10-денний термін письмово повідомити про це ритуальну
службу.
1.8. Суб'єкту господарювання забороняється надавати ритуальні послуги без
укладення із ритуальною службою договору про надання ритуальних послуг та відповідного
договору-замовлення (додаток №3 до Положення) з виконавцем волевиявлення померлого
або особою, яка зобов'язалася поховати померлого, на підставі свідоцтва про смерть (надалі Замовник).
1.9. Ритуальна служба забезпечує безперешкодний доступ на територію кладовища
(крематорію, у разі його створення) суб'єкта господарювання для виконання робіт, які
зазначені в договорі про надання ритуальних послуг та договорі-замовленні на організацію
та проведення поховання.
2.Порядок приймання, оформлення замовлення на поховання померлих
та надання ритуальних послуг
2.1. На підставі свідоцтва про смерть, виданого відділом РАЦС, Замовник звертається
до ритуальної служби або суб'єкта господарювання для укладення відповідного договорузамовлення на організацію та проведення поховання не пізніше ніж за 24 години до їх
проведення. Договір-замовлення заповнюється в двох примірниках, один з яких передається
замовнику, другий - ритуальній службі або суб'єкту господарювання.
2.2. Після укладення договору-замовлення на організацію та проведення поховання
Замовнику надається оформлений в установленому порядку рахунок-замовлення на надання

ритуальних послуг, пов'язаних з організацією поховання та реалізацією предметів
ритуальної належності.
2.3. У разі надання неякісних ритуальних послуг із поховання та ритуального
обслуговування, тобто таких, що не відповідають умовам договору-замовлення, Замовник
має право вимагати від ритуальної служби або суб'єкта господарювання безоплатного
надання послуги належної якості або відшкодування завданих збитків.
У разі придбання неякісних товарів ритуальної належності тобто таких, що
неможливо використовувати відповідно до його цільового призначення, Замовник має право
вимагати від продавця (виробника предметів ритуальної належності):
- безоплатного усунення недоліків товару;
- відшкодування зазначених збитків;
- заміни на аналогічний товар належної якості (якщо ціна на товар змінилася,
перерахунок вартості не проводиться) або на такий самий товар іншої марки (моделі,
артикулу, модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни, що діяла на
момент обміну;
- відповідного зменшення купівельної ціни зазначених товарів. Ритуальна служба,
суб'єкт господарювання або продавець (виробник предметів ритуальної належності) не несе
відповідальності за недоліки в наданих послугах (товарах), якщо доведе, що вони виникли з
вини самого Замовника чи внаслідок непереборної сили - дії надзвичайної ситуації
техногенного, природного або екологічного характеру, яка унеможливлює надання
відповідної послуги.
3. Вимоги щодо порядку організації та проведення поховання
2.1. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.
2.2. Поховання померлого громадянина проводиться не раніше ніж через 24 години
після настання смерті. Як виняток, у разі наявності відповідних підстав, поховання може
бути проведено в день оформлення документів.
2.3. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:
Назва поховання Розмір
Земельної ділянки

Могили

площа, м

довжина, м

ширина, м

довжина, м

ширина, м

Родинне

6,6

2,2

3,0

2,0

1,0

Подвійне

4,8

2,2

2,2

2,0

1,0

Одинарне

3,3

2,2

1,5

2,0

1,0

Урна з прахом

0,64

0,8

0,8

0,8

0,8

2.4. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання,
осіб, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на кладовищах надається
земельна ділянка під одинарне поховання. Поховання зазначених осіб здійснюється
ритуальною службою за рахунок коштів бюджету міської ради.
2.5. Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації
поховань та перепоховань померлих громадян.
2.6. Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка
взяла на себе зобов'язання поховати померлого, як користувачу місця поховання (надалікористувач) видається відповідне свідоцтво про поховання (додаток №4 до Положення), яке
дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про
проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не
суперечать чинному законодавству. Для одержання адміністративної послуги з оформлення
свідоцтва про поховання до ритуальної служби подаються документи:

- паспорт особи-користувача місця поховання (оригінал і копія);
- лікарське свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);
- свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);
- розрахунковий документ, що підтверджує про сплату коштів за надану послугу.
2.7. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки,
можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.
Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов'язаний забезпечити
прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на
кладовищі.
Установлені намогильні споруди реєструються ритуальною службою в Книзі обліку
намогильних споруд.
2.8. Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни
проводиться відповідно до Порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України
№1445 від 28.10.2004р.
2.9. Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при
наявності обґрунтованої причини.
Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання останків померлого особа,
яка здійснила поховання, звертається до виконавчого комітету міської ради та подає такі
документи:
- заяву з обґрунтуванням причин перепоховання;
- висновок органу санітарно-епідеміологічної служби про можливість ексгумації;
- лікарське свідоцтво про смерть померлої особи;
- довідку ритуальної служби про наявність місця на кладовищі в разі здійснення
перепоховання останків на кладовищі на території Пустомитівської міської ради;
- дозвіл виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради на поховання
останків на кладовищі, яке розташовано поза межами Пустомитівської міської ради.
За результатами розгляду поданих документів виконавчим комітетом міської ради
приймається рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у
разі відсутності підстав, видається користувачу обґрунтована письмова відмова.
Ритуальна служба забезпечує оформлення договору-замовлення на перепоховання та
призначає термін його проведення.
2.10. Перевезення тіл померлих громадян повинно здійснюватися автотранспортними
засобами, які відповідають вимогам Наказу Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України №208 від 22.06.2006р. “Про запровадження
ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб'єктів господарювання, що надають
ритуальні послуги з перевезення тіла померлого”, згідно з яким на вищезазначеному
транспорті повинно бути нанесено ритуальну символіку.
2.11. Виконавчий комітет міської ради може прийняти рішення про часткове або
повне припинення поховання померлих у разі закриття кладовища, якщо на території
кладовища немає вільних місць для облаштування нових могил (колумбарних ніш), а
поховання померлих можливо лише на місцях родинного поховання або шляхом
підпоховання в могилах за згодою користувачів.
2.12. Вартість ритуальних послуг розробляється Пустомитівським міським житловокомунальним підприємством, розраховується відповідно до Єдиної методики визначення
вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів
ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затвердженої Наказом
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №194 від
19.11.2003р. та затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Додаток №1
до Положення про порядок
поховання та надання
ритуальних послуг на території
Пустомитівської міської ради
Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг
1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання.
2. Оформлення свідоцтва про поховання.
3. Копання могили (викопування могили ручним або механізованим способом,
опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування
намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили).
4. Монтаж та демонтаж намогильних споруд при організації під поховання в існуючу
могилу.
5. Кремація тіл померлих (у разі створення крематорію).
6. Поховання та підпоховання урни з прахом померлих у колумбарну нішу (у разі
створення крематорію з колумбарієм), в існуючу могилу, у землю.
7. Зберігання урн з прахом померлих у крематорії (у разі його створення).
8. Організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за межі
України.
9. Запаювання оцинкованої труни.
10. Замощення урни з прахом померлого в колумбарну нішу (у разі створення
крематорію з колумбарієм).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Додаток №2
до Положення про порядок
поховання та надання
ритуальних послуг на території
Пустомитівської міської ради
ДОГОВІР
про надання ритуальних послуг
Пустомитівське міське житлово-комунальне підприємство (надалі – Ритуальна служба) в особі
_______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

з одного боку, та суб'єкт господарювання ___________________(надалі - Виконавець
послуг)
(назва суб'єкта господарювання)
в особі ___________________, з другого боку уклали цей договір про таке:
(прізвище, ім’я та по батькові)

1. Предмет договору
1.1.
Предметом
договору
є
надання
ритуальних
послуг,
а
саме:______________________________
1.2. Взаємовідносини між Ритуальною службою і Виконавцем послуг регулюються Законом
України “Про поховання та похоронну справу”, іншими законодавчими актами України та
цим договором.
1.3. Господарські відносини між Ритуальною службою та Виконавцем послуг визначаються
за згодою сторін.
2. Права сторін
2.1. Ритуальна служба має право:
2.1.1. Здійснювати організацію та проведення поховання.
2.2. Виконавець послуг має право:
2.2.1.Відповідно до договору-замовлення надавати ритуальні послуги, зазначені у пункті 1.1.
цього Договору.
2.2.Самостійно, на підставі звернення
виконавця
волевиявлення
або особи,
яка зобов'язалася поховати померлого (надалі - Замовник), виготовляти та реалізовувати
предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та
затвердженій вартості, передбаченими законодавством (стаття 12 Закону України “Про
поховання та похоронну справу”).
3. Обов'язки сторін
3.1. Ритуальна служба зобов'язана:
3.1.1. При зверненні Замовника, забезпечити укладення договору-замовлення, урахувавши
при цьому його побажання щодо Виконавця послуг.
3.1.2. Відповідно до договору-замовлення забезпечити організацію та проведення поховання
померлого у встановленому законодавством порядку, з урахуванням волевиявлення
померлого, висловленого при житті, а в разі його відсутності, з урахуванням побажання
родичів. 3.1.3. У місцях оформлення договорів-замовлень надати Замовникові наочну
інформацію, зазначену у пункті 2.1.1 Положення про порядок поховання та надання
ритуальних послуг на території Пустомитівської міської ради.
3.1.4. Створити рівні умови для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри,
політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
3.1.5. Забезпечити безоплатне виділення земельної ділянки для поховання труни з тілом чи
урни з прахом померлого на кладовищі.
3.1.6. Створити рівні умови Виконавцю послуг.
3.1.7. Забезпечити
своєчасне
оформлення договору-замовлення та в термін
__________________
(визначається сторонами )

передати замовлення Виконавцю послуг
_____________________________________________

(механізм передачі замовлення конкретизується за домовленістю сторін)

3.2. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.2.1. Подати до Ритуальної служби перелік ритуальних послуг, їх характеристику та
вартість. У разі внесення змін до вартості ритуальних послуг Виконавець послуг забезпечує
доведення
нової
ціни
до
Ритуальної
служби шляхом
________________________________________________
(визначається за домовленістю сторін).

3.2.2. При наданні послуги з копання могили на кладовищі гарантувати збереження
могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою могил, що розміщені
поруч з новими похованнями, та відшкодовувати матеріальні збитки у разі їх
пошкодження.
3.2.3. Видавати працівникам, що беруть участь у наданні ритуальних послуг, відповідні
посвідчення.
4. Відповідальність сторін
4.1. Ритуальна служба несе відповідальність:
4.1.1. За ненадання інформації Замовникові про Виконавця послуг та перелік ритуальних
послуг, що можуть надаватися ним.
4.1.2.За неякісну і несвоєчасну організацію, оформлення договору-замовлення, порушення
термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-замовленням,
згідно з Законом України "Про захист прав споживачів".
4.1.3. За недотримання положень чинного законодавства, стандартів та технологій при
організації поховання померлих.
4.1.4. За безпідставну відмову
Замовнику в оформленні договору-замовлення,
виконавцем якого Замовник вибрав___________________________________, за невчасне
передання
(назва суб'єкта господарювання)
на послуги Виконавцю послуг.
4.2. Виконавець послуг несе відповідальність:
4.2.1. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених
договором-замовленням, згідно з Законом України "Про захист прав споживачів".
4.2.2. За недотримання вимог пункту 3.2.2 цього договору Виконавець послуг усуває
пошкодження, відшкодовує матеріальні збитки в порядку, визначеному чинним
законодавством (стаття 1192 Цивільного Кодексу України).
4.2.3. За недотримання положень чинного законодавства в частині вимог затверджених
стандартів та технологій при наданні ритуальних послуг.
5. Порядок вирішення спорів
Спори і розбіжності, що можуть виникати внаслідок цього договору, за змогою
вирішуватимуться шляхом переговорів між учасниками.
У разі неврегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів їх розв'язання
здійснюється в судовому порядку.
6. Інші умови ___________________________________________________________________
7. Прикінцеві положення
7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до _________20___ року.
7.2. Договір укладається у двох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають
однакову юридичну силу.
8. Адреса сторін
Ритуальна служба _________
Виконавець послуг_____________
(підпис керівника)
(підпис керівника)
М.П.

М.П.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Додаток №3
до Положення про порядок
поховання та надання
ритуальних послуг на території
Пустомитівської міської ради
ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ
на організацію та проведення поховання
Цей договір-замовлення відповідно до положень Закону України “Про поховання та
похоронну справу” укладено між
Замовником____________________________________________________________________
_______________________________та Виконавцем___________________________________
__________________________________________
(повна назва підприємства)
Предметом укладання договору-замовлення є:
організація та проведення поховання померлого, облаштування місця поховання (потрібне
підкреслити)
_____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові померлого)
_____________________________________________________________________________________________
(номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким видано)

на кладовищі _________________________________________________________________
(назва населеного пункту)

на вул._________________,
ряд________________, сектор ______________,
місце_____________ о ____ годині дня „_____” числа __________________ місяця 20 ___
року.
Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити).
Вид поховання: /потрібне підкреслити/
закопування в могилі труни з тілом померлого;
спалювання в крематорію труни з тілом померлого та закопування в могилі урни з прахом
померлого;
спалювання в крематорію труни з тілом померлого та розміщення в колумбарію ніші урни з
прахом померлого;
розвіювання праху померлого.
Виконавець зобов’язаний:
1. Організувати у визначені Замовником терміни надання у зазначених ним обсягах таких
послуг з поховання, облаштування місця поховання:
№ з/п Найменування послуг

Кількість Ціна
однієї
послуги

ПДВ Загальна
сума

Примітка ***

2. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при організації
поховання та отримання необхідних послуг, інформацією про захист прав споживачів.
3. Забезпечити доставку предметів похоронної належності (додому, до моргу, лікарні, залу
прощання тощо) ___________________________________________________________
о ______ годині „_____” числа ________________ місяця 20 ___ року.
4. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом померлого за такою адресою
________________________________________________________________________________
о _____ годині „_____” числа _____________ _____місяця 20 ___ року.
5. Забезпечити прибуття транспорту для обслуговування поховання та організатора обряду
за адресою_____________________________________________________________
о _____ годині „_____” числа __________________ місяця 20 ___ року.

6. Забезпечити напис тексту на намогильній (тимчасовій) споруді такого
змісту__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Забезпечити напис тексту на траурній стрічці до похоронного вінка такого змісту
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
8.Інші
зобов’язання
_________________________________________________________________
Відповідно до замовлених послуг Замовник зобов’язаний вчасно забезпечити оплату послуг
та надати ритуальній службі, суб’єкту господарювання необхідні документи для організації
поховання, облаштування місця поховання.
Відповідальність Виконавця:
а) якщо Виконавець не виконує, прострочує надання послуги згідно з договоромзамовленням, відповідно до Закону України „Про захист прав споживачів” за кожний день
(годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах), він сплачує Замовникові пеню.
б) за порушення термінів та неякісне надання послуг, установлених договором-замовленням,
в) виконавець несе відповідальність згідно з вимогами Закону України „Про захист про
споживачів”.
Порядок вирішення спорів:
Спори і розбіжності, які виникають внаслідок цього договору-замовлення, вирішуються
шляхом переговорів між учасниками. У разі неврегулювання спорів і розбіжностей шляхом
переговорів їх розв’язання здійснюється в судовому порядку.
З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та отримання допомоги на
поховання
Замовник ознайомлений ______________________
(підпис замовника)

Вартість послуг становить _____________________________________________________
(сума словами)

Кошти отримано: готівкою, безготівковим перерахунком. (необхідне підкреслити)
Договірзамовлення укладено______________________________________________________________
(дата та час укладення договору-замовлення)

Договір-замовлення набирає чинності з моменту його укладення і діє до моменту завершення
наданих послуг, оплачених Замовником.
Договір підписали:
Замовник:
_________________________
(підпис)

Виконавець
(ритуальна
_______________________________

служба,

суб’єкт

господарювання)
(підпис)

Адреса, за якою було укладено договір___________________________________________
(місцезнаходження)

Печатка
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Додаток №4
до Положення про порядок
поховання та надання
ритуальних послуг на території
Пустомитівської міської ради

Свідоцтво про поховання
Видано ______________________________________________, користувачу місця поховання,
(прізвище, ім’я, по батькові)

родинного місця поховання (необхідне підкреслити),
який „____” ___________ 20__ року
на ділянці № _____, ряд № _____, місце № _____ кладовища, розміщеного в
___________________________________ на вулиці ________________________________,
(назва населеного пункту)

здійснив поховання померлого____________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові померлого, номер свідоцтва про смерть)

Відповідно до статті 25 Закону України „Про поховання та похоронну справу”
користувач має право на встановлення намогильної споруди в межах виділеної земельної
ділянки для поховання чи надання згоди на встановлення намогильної споруди іншими
членами родини; вирішення питання про проведення під поховання в зазначену могилу
інших померлих членів родини, розпорядження щодо догляду за могилою; здійснення інших
дій, пов’язаних із використанням місця поховання, якщо це не суперечить чинному
законодавству.
Посада особи, яка надає свідоцтво
______________
______________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Печатка
Реєстраційний номер та дата видачі.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1506
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про надання
Пустомитівському МЖКП
дозволу на продаж автомобіля
ЗІЛ ММЗ 554 та трактора ЕО-2621
Розглянувши
звернення
Пустомитівського
міського
житловокомунального підприємства про надання дозволу на продаж автомобіля ЗІЛ
ММЗ 554, державний номерний знак 8879 ЛВС, 1983 року випуску, балансовою
вартістю 7327,00грн. та трактора ЕО-2621, державний номерний знак 4308 ЛБ,
1978 року випуску, балансовою вартістю 3333,25грн., враховуючи акт
технічного огляду автомобіля ЗІЛ ММЗ 554 реєстраційний номер 8879 ЛВС від
24.06.2014р. та акт технічного огляду екскаватора ЕО-2621 реєстраційний
номер 4308 ЛБ, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та
екології Пустомитівської міської ради від 03.09.2014р., керуючись ст.26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати
Пустомитівському
міському
житлово-комунальному
підприємству дозвіл на продаж:
- автомобіля ЗІЛ ММЗ 554, державний номерний знак 8879 ЛВС, 1983
року випуску, балансовою вартістю 7327,00грн.;
- трактора ЕО-2621, державний номерний знак 4308 ЛБ, 1978 року
випуску, балансовою вартістю 3333,25грн.
2. Пустомитівському міському житлово-комунальному підприємству
продаж автомобіля та трактора провести у відповідності до чинного
законодавства України.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1507
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження заходів щодо
економії споживання природного
газу у бюджетних установах
Пустомитівської міської ради

З метою економії споживання природного газу у бюджетних установах
Пустомитівської міської ради, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України №293 від 09.07.2014р. “Про стимулювання заміщення природного газу
у сфері теплопостачання”, на виконання доручення голови Пустомитівської
районної державної адміністрації №27 від 08.08.2014р., на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань комунального майна, житловокомунального господарства, благоустрою та екології Пустомитівської міської
ради від 03.09.2014р., керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити заходи щодо економії споживання природного газу у
бюджетних установах Пустомитівської міської ради згідно з додатком до
рішення.
2. Контроль за виконанням 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

Додаток до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№1507 від 09.09.2014р.
Заходи щодо економії споживання природного газу
у бюджетних установах Пустомитівської міської ради
№
з/п

1

2

3

4

5

Назва заходу
Реконструкція котельні у Дошкільному
навчальному закладі №1 за адресою:
м.Пустомити, вул.Грушевського, 34
Реконструкція котельні у Дошкільному
навчальному закладі №2 за адресою:
м.Пустомити, вул.Фабрична, 5а
Капітальний ремонт теплотраси у
Дошкільному навчальному закладі №1 за
адресою: м.Пустомити, вул.
вул.Грушевського, 34
Капітальний ремонт теплотраси у
Дошкільному навчальному закладі №2 за
адресою: м.Пустомити, вул.Фабрична, 5а
Заміна вікон у Дошкільному навчальному
закладі №3 за адресою: м.Пустомити,
вул.Козацька, 9

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Термін
виконання
заходу

Вартість
реалізації
заходу
(тис. грн.)

до 15.10.2014р.

150,0

до 15.10.2014р.

150,0

до 15.10.2014р.

80,0

до 15.10.2014р.

50,0

до 15.10.2014р.

100,0

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1508
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про внесення змін
до бюджету міської ради
У зв’язку із недостатнім забезпеченням бюджетних коштів на
фінансування окремих статей видатків, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку
та планування Пустомитівської міської ради від 04.09.2014р., керуючись
Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до загального фонду видаткової частини бюджету
м.Пустомити, перерозподіливши бюджетні призначення в межах
виділених асигнувань на 2014 рік:
- КФК 070101 “Дошкільні заклади освіти” зменшити бюджетні
призначення по КЕКВ 2230 “Продукти харчування” на суму
50,0тис.грн.; КФК 100203 “Благоустрій міст, сіл, селищ” збільшити
асигнування по КЕКВ 2610 “Субвенції та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)” на суму 50,0тис.грн.;
- КФК 070101 “Дошкільні заклади освіти” зменшити бюджетні
призначення по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар” на суму 1,0тис.грн., збільшивши асигнування по КЕКВ
2800 “Інші поточні видатки”;
- КФК 160101 “Землеустрій” зменшити бюджетні призначення по
КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” на суму
5,3тис.грн.; КФК 180410 “Інші заходи, пов’язані з економічною
діяльністю” зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2240
“Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 0,7тис.грн.; КФК
100202 “Водопровідно-каналізаційне господарство” збільшити
асигнування по КЕКВ 2610 “Субвенції та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)” на суму 6,0тис.грн.

2. Внести зміни до спеціального фонду видаткової частини бюджету
м.Пустомити, перерозподіливши бюджетні призначення в межах
виділених асигнувань на 2014 рік:
- КФК 100102 “Капітальний ремонт житлового фонду місцевих
органів влади” зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 3210
“Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)”
на суму 397,0тис.грн.; КФК 070101 “Дошкільні заклади освіти”
збільшити асигнування по КЕКВ 3142 “Реконструкція та
реставрація інших об’єктів” на суму 300,0 тис.грн. та КЕКВ 3132
“Капітальний ремонт інших об’єктів” на суму 97,0 тис.грн.
3. Бухгалтерії міської ради внести зміни до річного помісячного розпису
призначень бюджету загального та спеціального кошторисів доходів та
видатків.
4. 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 №1509
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про внесення змін до
місцевих цільових галузевих
соціально-економічних програм
Розглянувши звернення КП “Пустомитиводоканал” про виділення коштів
для гідрогеологічного дослідження в процесі дослідно-промислової розробки
ділянки надр з метою геолого-економічної оцінки питних підземних вод
водозабору “Хоросно”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради від 04.09.2014р. керуючись ст.26 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. 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 2014 рік, замінивши “2 025 400 грн.” на
“1 788 400 грн.”
2. Внести зміни до п.5 Паспорту місцевої програми регулювання земельних
відносин на території Пустомитівської міської ради на 2014 рік,
замінивши “77 800 грн.” на “72 500 грн.”
3. Внести зміни до п.3.1 Місцевої програми розвитку Комунального
підприємства “Пустомитиводоканал” на 2014 рік, додавши абзаци:
“- виконання робіт з очищення свердловин – 87 700 грн.;
- гідрогеологічне дослідження в процесі дослідно-промислової
розробки ділянки надр з метою геолого-економічної оцінки
питних підземних вод водозабору “Хоросно” – 6 000 грн.
4. Внести зміни до п.5 Паспорту місцевої програми розвитку Комунального
підприємства “Пустомитиводоканал” на 2014 рік, замінивши “161 000
грн.” на “254 700 грн.”

5. Вважати такою, що втратила чинність, місцеву програму оформлення
права власності на об’єкти нерухомого майна на території
Пустомитівської міської ради на 2014 рік.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1510
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про здійснення попередньої
оплати товарів, робіт і послуг,
що закуповуються за бюджетні кошти

Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету
Міністрів України №117 від 23.04.2014р. “Про здійснення попередньої оплати
товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” та Наказу
Міністерства фінансів України №938 від 23.08.2012р. “Про Порядок
казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного
розвитку та планування Пустомитівської міської ради від 04.09.2014р.,
керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати дозвіл в.о. міського голови м.Пустомити Серняку Олегу
Володимировичу при укладанні договорів встановлювати терміни
попередньої оплати на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг у
відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №117 від
23.04.2014р. “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг,
що закуповуються за бюджетні кошти” лише у разі закупівлі, а саме:
1.1. на строк не більше одного місяця:
- послуг пошти та зв’язку;
- послуг з енергопостачання;
- інших товарів вартістю не більше як 100 тис. гривень;
- інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30
відсотків їх вартості;
1.2. на строк не більше трьох місяців:

- робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації,
капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання
основних засобів і житла;
- науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
- програмного забезпечення (програмних продуктів, зокрема
ліцензійних примірників комп’ютерних програм, інформаційних
продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) та
робіт з його створення;
1.3. на строк не більше одного року:
- періодичних видань;
2. Спеціалісту І-ої категорії (юрисконсульту) Пустомитівської міської ради
при підготовці договорів та встановленні терміну здійснення попередньої
оплати керуватися даним рішенням.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова п.В.Барковський).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1511
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про розгляд питання
щодо подальших
відносин з ПП “Яродарбуд”
У зв’язку з необхідністю капітального ремонту (виведення з аварійного
стану) будівлі Народного дому за адресою: м.Пустомити, вул.Лісневицька, 21,
на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
соціально-економічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради
від 04.09.2014р., керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Вважати таким, що втратило чинність, рішення сесії Пустомитівської
міської ради №1467 від 08.07.2014р. “Про розгляд питання щодо
подальших відносин з ПП “Яродарбуд”.
2. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради вжити
заходів щодо відновлення ПП “Яродарбуд” робіт з капітального ремонту
(виведення з аварійного стану) будівлі Народного дому за адресою:
м.Пустомити, вул.Лісневицька, 21.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1512
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
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.”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради від 04.09.2014р., керуючись ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Вважати таким, що втратило чинність, рішення сесії Пустомитівської
міської ради №1465 від 08.07.2014р. “Про розгляд звернення ТзОВ “БК
“Білдерпоінт”.
2. Доручити в.о. міського голови, секретарю Пустомитівської міської ради
Серняку Олегу Володимировичу підписати “мінусовий” акт виконаних
робіт та розірвати договір підряду №10/12-83 на виконання робіт
“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 №1513
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про внесення змін
до бюджету міської ради
Відповідно до розпорядження голови Львівської обласної державної
адміністрації №184/0/5-14 від 23.05.2014р. “Про внесення змін до
розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від
14.04.2014р. №108/0/5-14”, керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до спеціального фонду видаткової частини бюджету
м.Пустомити, перерозподіливши бюджетні призначення в межах
виділених асигнувань на 2014 рік:
- КФК 170703 “Видатки на проведення робіт, пов’язаних із
будівництвом,
реконструкцією,
ремонтом
та
утриманням
автомобільних доріг”:
 зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 3132 “Капітальний
ремонт інших об’єктів” на суму 916 307, 42 грн.;
 збільшивши асигнування по КЕКВ 3142 “Реконструкція та
реставрація інших об’єктів” на суму 916 307, 42 грн.;
2. Бухгалтерії міської ради внести зміни до річного помісячного розпису
призначень бюджету спеціального кошторису доходів та видатків.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова п.В.Барковський).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1514
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження
розпоряджень
в.о. міського голови
Заслухавши розпорядження в.о. міського голови №02-04/96 від
22.07.2014р. “Про надання відпустки в.о. міського голови, секретарю міської
ради Серняку О.В.”, №02-04/97 від 24.07.2014р. “Про внесення змін до
бюджету міської ради” та №02-04/103 від 04.08.2014р. “Про внесення змін до
бюджету міської ради”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради від 04.09.2014р., керуючись ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити розпорядження в.о. міського голови:
- №02-04/96 від 22.07.2014р. “Про надання відпустки в.о. міського
голови, секретарю міської ради Серняку О.В.”;
- №02-04/97 від 24.07.2014р. “Про внесення змін до бюджету міської
ради”;
- №02-04/103 від 04.08.2014р. “Про внесення змін до бюджету
міської ради”.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1515
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про визначення місця спорудження
меморіалу з метою увічнення
пам’яті героїв Небесної сотні
З метою увічнення пам’яті героїв Небесної сотні у м.Пустомити,
розглянувши протокол зборів громади міста Пустомити та села Наварія від
06.07.2014р., на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 02.09.2014р., керуючись Порядком спорудження (створення)
пам’ятників і монументів, затверджено Наказом Держбуду України та
Мінкультури України 30.11.2004року №231/806, ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Визначити місце спорудження меморіалу з метою увічнення пам’яті
героїв Небесної сотні на вул.Грушевського (парна сторона) в
м.Пустомити через дорогу навпроти будівлі Пустомитівського районного
народного дому.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1516
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про розроблення детального плану
території між вул.Поршнянською
та межею м.Пустомити
Розглянувши звернення Пустомитівської районної ради №07вих-321 від
05.08.2014р., доручення голови Пустомитівської районної державної
адміністрації №15 від 19.06.2014р. та звернення Відділу Держземагенства у
Пустомитівському районі №01-14/06-2897 від 01.08.2014р. про необхідність
вжиття невідкладних організаційних заходів з питань вивчення, обстеження,
вибору та резервування вільних земельних ділянок військовослужбовцям –
учасникам АТО для будівництва і обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд, 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 02.09.2014р.,
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 вул.Поршнянською та межею
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 бюджету Пустомитівської міської ради на 2015 рік.
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 №1517
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельних
ділянок для передачі їх в оренду
На виконання рішення колегії Пустомитівської районної державної
адміністрації від 26.06.2014р., з метою збільшення надходжень від орендної
плати за землю, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 02.09.2014р., 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 дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельних ділянок для передачі їх в оренду
власникам об’єктів нерухомості, які розташовані на вказаних земельних
ділянках, згідно додатку до рішення.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1518
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про передачу
Цимбалі Валентині Іванівні
та Назаревич Ірині Ярославівні
в оренду 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 передачу в оренду земельної ділянки площею 0,1786га
для обслуговування ресторану за адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського, 66,
на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради
від 02.09.2014р., 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. Передати Цимбалі Валентині Іванівні та Назаревич Ірині Ярославівні в
оренду терміном на 10 років земельну ділянку (кадастровий номер
земельної ділянки – 4623610100:01:004:0082) площею 0,1786га для
обслуговування ресторану, яка розташована на вул.Грушевського у
м.Пустомити.
2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у розмірі чотирьох відсотків нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
3. Зобов’язати Цимбалу Валентину Іванівну та Назаревич Ірину
Ярославівну проводити використання переданої їм 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.

4. Цимбалі Валентині Іванівні та Назаревич Ірині Ярославівні до
01.10.2014р. укласти з Пустомитівською міською радою договір оренди
вищевказаної земельної ділянки та зареєструвати договір оренди в органі,
який проводить їх державну реєстрацію.
5. Передбачити при укладенні договору оренди обов’язок орендарів
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 №1519
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про внесення змін до рішення
сесії Пустомитівської міської ради
№133 від 17.05.2011р.
Розглянувши звернення Поштамту – Центру поштового зв’язку №1
Львівської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку
“Укрпошта” про продовження оренди земельної ділянки для обслуговування
будівлі пошти на вул.Грушевського, 54 у м.Пустомити, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 02.09.2014р.,
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. Внести зімни до рішення сесії Пустомитівської міської ради №133 від
17.05.2011р. “Про продовження оренди земельної ділянки ВАТ
“Укртелеком”, виклавши його в наступній редакції:
1. “Передати ПАТ “Укртелеком” та Українському державному
підприємству поштового зв’язку “Укрпошта” в оренду терміном на 10
років земельну ділянку (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:01:004:0175) площею 0,2036га, яка розташована на
вул.Грушевського, 54 у м.Пустомити, для розміщення та експлуатації
об’єктів і споруд телекомунікацій.
2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною у п.1 даного
рішення земельною ділянкою пропорційно до часток нерухомості:
- для ПАТ “Укртелеком” – у розмірі дванадцяти відсотків нормативної
грошової оцінки земельної ділянки;
- для Українського державного підприємства поштового зв’язку
“Укрпошта” – у розмірі трьох відсотків нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.

3. Зобов’язати ПАТ “Укртелеком” та Українське державне підприємство
поштового зв’язку “Укрпошта” проводити використання переданої їм
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.
4. ПАТ “Укртелеком” та Українському державному підприємству
поштового зв’язку “Укрпошта” до 01.10.2014р. 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 орендарів
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 №1520
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши звернення фізичної особи – підприємця Мицька Андрія
Андрійовича, мешканця м.Пустомити, вул.Д.Дяченко, 11/7, про продовження
терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0015га для
розміщення торгового кіоску на вул.Д.Дяченко у м.Пустомити, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
02.09.2014р., 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 10 років договір оренди земельної ділянки
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:007:0234)
площею 0,0015га для розміщення торгового кіоску на вул.Д.Дяченко у
м.Пустомити, укладений 05.05.2004р.
2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у розмірі дванадцяти відсотків нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
3. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Мицька Андрія Андрійовича
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.
4. Фізичній особі – підприємцю Мицьку Андрію Андрійовичу до
01.10.2014р. 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 №1521
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про поновлення
оренди 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
02.09.2014р., 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. Передати ТзОВ “Тиса” в оренду терміном на 10 років земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:004:0296)
площею 0,0050га для розташування приміщення магазину на
вул.Грушевського у м.Пустомити.
2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у розмірі дванадцяти відсотків нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
3. Зобов’язати ТзОВ “Тиса” 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.
4. ТзОВ “Тиса” до 01.10.2014р. 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 №1522
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№378 від 20.01.2012р.
Розглянувши звернення ПАТ “Львівгаз” про внесення змін до рішення
сесії Пустомитівської міської ради №378 від 20.01.2012р. “Про поновлення
договору
оренди
земельної
ділянки
за
адресою:
м.Пустомити,
вул.Шептицького, 22” та зменшення розміру орендної плати за користування
земельною ділянкою площею 0,4374га для обслуговування адмінбудинку
управління та адмінбудинку пустомитівської дільниці за адресою:
м.Пустомити, вул.Шептицького, 22, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 02.09.2014р., керуючись ст. ст. 12, 93
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення сесії Пустомитівської міської ради №378 від
20.01.2012р. “Про поновлення договору оренди земельної ділянки за
адресою: м.Пустомити, вул.Шептицького, 22”, виклавши рішення в
наступній редакції:
1. “Передати ПАТ “Львівгаз” в оренду терміном на 10 років земельну
ділянку
(кадастровий
номер
земельної
ділянки
–
4623610100:01:003:0065) площею 0,4374га для обслуговування
адмінбудинку управління та адмінбудинку пустомитівської
дільниці за адресою: м.Пустомити, вул.Шептицького, 22.
2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною
земельною ділянкою у розмірі п’яти відсотків нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.

3. Зобов’язати ПАТ “Львівгаз” проводити використання переданої
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.
4. ПАТ “Львівгаз” до 01.10.2014р. 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 договорів 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 №1523
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її в оренду
Лазарчуку Петру Яковичу
Розглянувши заяву Лазарчука Петра Яковича, мешканця м.Пустомити,
вул.Грушевського, 97, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 2,0га в оренду для ведення особистого селянського
господарства та передачу в оренду вказаної земельної ділянки, яка розташована
на північний захід від фермерського господарства п.В.Худя у с.Наварія, взявши
до уваги проект землеустрою щодо відведення в оренду вказаної земельної
ділянки, виготовлений ПП “Укрземпроект”, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 02.09.2014р., керуючись ст.ст. 12,
33, 93, 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 Лазарчуку Петру
Яковичу земельної ділянки площею 2,0000га в оренду для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована на північний захід
від фермерського господарства п.В.Худя у с.Наварія.
2. Передати Лазарчуку Петру Яковичу в оренду терміном на 10 років
земельну ділянку (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:02:001:0246) площею 2,0000га для ведення особистого
селянського господарства, яка розташована на північний захід від
фермерського господарства п.В.Худя 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 Лазарчука Петра Яковича проводити використання переданої
йому земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних мереж, які
проходять через ділянку, за погодженням відповідних інженерноексплуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб для їх
експлуатації.
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 №1524
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про надання дозволу на укладення
між ТзОВ “Перевесло” та фізичною
особою – підприємцем Чурко Іриною Іванівною
договору суборенди земельної ділянки
Розглянувши звернення ТзОВ “Перевесло” та фізичної особи –
підприємця Чурко Ірини Іванівни, мешканки м.Пустомити, вул.Лесі Українки,
12/3, про надання дозволу на укладення договору суборенди земельної ділянки
площею 0,0116га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,
розміщення магазину продовольчих товарів на вул.Лісневицькій у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 02.09.2014р., керуючись ст.ст. 12, 93 Земельного кодексу
України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати ТзОВ “Перевесло” дозвіл на передачу в суборенду фізичній особі
– підприємцю Чурко Ірині Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер
земельної ділянки – 4623610100:01:004:0137) площею 0,0116га для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розміщення магазину
продовольчих товарів на вул.Лісневицькій у м.Пустомити та укладення
договору суборенди.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1525
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№1411 від 06.05.2014р.
Розглянувши звернення ТзОВ “БК Добробут” про внесення змін до
рішення сесії Пустомитівської міської ради №1472 від 08.07.2014р. “Про
внесення змін до рішення сесії Пустомитівської міської ради №1411 від
06.05.2014р.” з вказанням кадастрового номеру земельної ділянки, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
02.09.2014р., 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 оренди ТзОВ “БК “Добробут” земельної ділянки
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0217)
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
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0217)
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 №1526
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки
на вул.Шевченка у м.Пустомити
Розглянувши звернення ТзОВ “Бісер” про внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради №1473 від 08.07.2014р. та надання дозволу на
виготовлення грошової оцінки 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 02.09.2014р., керуючись ст. ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Вважати таким, що втратило чинність, рішення сесії Пустомитівської
міської ради №1473 від 08.07.2014р. “Про надання ТзОВ “Бісер” дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
за адресою: м.Пустомити, вул.Шевченка, 63”.
2. Надати ТзОВ “Бісер” згоду на продаж шляхом викупу земельної ділянки
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:001:0086)
площею 0,1961га, яка розташована за адресою: м.Пустомити,
вул.Шевченка, 63, для обслуговування та реконструкції будівлі магазину.
3. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради замовити
у суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1961га, яка
розташована за адресою: м.Пустомити, вул.Шевченка, 63, з метою її
продажу шляхом викупу ТзОВ “Бісер” для обслуговування та
реконструкції будівлі магазину.
4. Оплату видатків на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, яка розташована за адресою: м.Пустомити, вул.Шевченка, 63,
провести після сплати ТзОВ “Бісер” авансового внеску в рахунок оплати
ціни земельної ділянки.

5. Виготовлену і погоджену у встановленому законодавством порядку
документацію з експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка
розташована за адресою: м.Пустомити, вул.Шевченка, 63, подати на
розгляд сесії Пустомитівської міської ради для прийняття рішення.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1527
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки
на вул.Парковій у м.Пустомити
Розглянувши заяву Ільчишин Катерини Михайлівни, мешканки с.Дусанів
Перемишлянського району Львівської області, про надання дозволу на викуп
земельної ділянки площею 0,4173га для обслуговування ритуального цеху,
вбиральні та резервуару за адресою: м.Пустомити, вул.Паркова, 4, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
02.09.2014р., 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 Ільчишин Катерині Михайлівні згоду на продаж шляхом викупу
земельної ділянки (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:01:004:0274) площею 0,4173га, яка розташована за адресою:
м.Пустомити, вул.Паркова, 4, для обслуговування ритуального цеху,
вбиральні та резервуару.
2. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради замовити
у суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,4173га, яка
розташована за адресою: м.Пустомити, вул.Паркова, 4, з метою її
продажу шляхом викупу Ільчишин Катерині Михайлівні для
обслуговування ритуального цеху, вбиральні та резервуару.
3. Оплату видатків на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, яка розташована за адресою: м.Пустомити, вул.Паркова, 4,
провести після сплати Ільчишин Катериною Михайлівною авансового
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

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

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1528
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки
на вул.Садівничій у с.Наварія
Розглянувши заяву Фар’яна Олега Васильовича, мешканця с.Наварія,
вул.Шкільна, 2/3, про надання дозволу на викуп земельної ділянки площею
0,30га під розміщення станції технічного обслуговування автомобілів на
вул.Садівничій у с.Наварія, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 02.09.2014р., 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 Фар’яну Олегу Васильовичу згоду на продаж шляхом викупу
земельної ділянки (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:02:001:0248) площею 0,3000га, яка розташована на
вул.Садівничій у с.Наварія, для розміщення станції технічного
обслуговування автомобілів.
2. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради замовити
у суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,3000га, яка
розташована на вул.Садівничій у с.Наварія, з метою її продажу шляхом
викупу Фар’яну Олегу Васильовичу для розміщення станції технічного
обслуговування автомобілів.
3. Оплату видатків на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, яка розташована на вул.Садівничій у с.Наварія, провести після
сплати Фар’яном Олегом Васильовичем авансового внеску в рахунок
оплати ціни земельної ділянки.

4. Виготовлену і погоджену у встановленому законодавством порядку
документацію з експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка
розташована на вул.Садівничій у с.Наварія, подати на розгляд сесії
Пустомитівської міської ради для прийняття рішення.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1529
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про надання ПАТ “Львівобленерго”
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши звернення ПАТ “Львівобленерго” про надання дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 1,8276га для обслуговування будівель та споруд
адміністративно-виробничої бази Пустомитівського РЕМ на вул.Шкільній у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 02.09.2014р., керуючись ст.ст. 12, 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 ПАТ “Львівобленерго” дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки орієнтовною
площею 1,83га для обслуговування будівель та споруд адміністративновиробничої бази Пустомитівського РЕМ на вул.Шкільній у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1530
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про зміну цільового
призначення земельної ділянки
Цимбали Олега Ігоровича
Розглянувши заяву Цимбали Олега Ігоровича, мешканця м.Пустомити,
вул.Людкевича, 43, про затвердження проекту землеустрою щодо 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,
господарських будівель і споруд” на вул.Людкевича у м.Пустомити, взявши до
уваги проект землеустрою, виготовлений ПП “Центр ринкових досліджень”, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
02.09.2014р., керуючись ст.ст. 12, 20, 33, 40 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. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення
земельної ділянки Цимбали Олега Ігоровича для будівництва та
обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Людкевича у м.Пустомити.
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки Цимбали Олега
Ігоровича площею 0,1000га із “для ведення особистого селянського
господарства” на цільове призначення “для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд” на
вул.Людкевича у м.Пустомити (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:01:002:0316).
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1531
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження детального плану
території для визначення параметрів
земельної ділянки під будівництво
культових споруд в м.Пустомити
між вулицями Садовою та Піщанкою
Розглянувши звернення Релігійної громади Української Греко-Католицької
Церкви Успіння Пресвятої Богородиці в м.Пустомити про затвердження
детального плану території для визначення параметрів земельної ділянки під
будівництво культових споруд в м.Пустомити між вулицями Садовою та
Піщанкою, розробленого ПП “Інститут містобудування та архітектури”, та
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо передачі у постійне
користування земельної ділянки орієнтовною площею 0,32га, яка розташована на
вул.Піщанці у м.Пустомити, на підставі протоколу громадських слухань щодо
обговорення детального плану території від 28.08.2014р. та протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 02.09.2014р., керуючись ст. ст.
12, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, ст.19 Закону України „Про
регулювання містобудівної діяльності”, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити детальний план території для визначення параметрів земельної
ділянки під будівництво культових споруд в м.Пустомити між вулицями
Садовою та Піщанкою.
2. Надати Релігійній громаді Української Греко-Католицької Церкви Успіння
Пресвятої Богородиці в м.Пустомити дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо передачі у постійне користування земельної ділянки
орієнтовною площею 0,32га, яка розташована на вул.Піщанці у
м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1532
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження детального плану
території на розі вулиць Радоцинської
та Хвильового в м.Пустомити
Розглянувши заяву Вовка Романа Петровича, мешканця м.Пустомити,
вул.Радоцинська, 5, про затвердження детального плану території на розі вулиць
Радоцинської та Хвильового в м.Пустомити, розробленого ТзОВ “Парапет”, та
надання дозволу на виготовлення проекту зміни цільового призначення земельної
ділянки площею 0,0531га 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 08.07.2014р. та
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
02.09.2014р., керуючись ст. ст. 12, 20, 33, 40, 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 на розі вулиць Радоцинської та
Хвильового в м.Пустомити.
2. Надати Вовку Роману Петровичу дозвіл на розроблення проекту зміни
цільового призначення земельної ділянки площею 0,0531га з цільового
призначення “для ведення особистого селянського господарства” на
цільове призначення “для будівництва та обслуговування житлового
будинку” на вул.Хвильового у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1533
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про розроблення детального плану
території між вулицями Глинською
та Луговою у м.Пустомити
Розглянувши заяву Марій Руслани Павлівни про розроблення детального
плану території біля житлового будинку за адресою: м.Пустомити,
вул.Глинська, 147а з метою облаштування проїзду до житлового будинку зі
сторони вулиці Лугової, 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 комунального майна, житловокомунального господарства, благоустрою та екології Пустомитівської міської
ради від 03.09.2014р., 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 вулицями Глинською та
Луговою поруч із землекористуванням фермерського господарства
Жолкви Віктора Володимировича.
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 Марій Руслани Павлівни та інших зацікавлених осіб.
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 №1534
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про погодження зміни
конфігурації земельних ділянок
Дуди Назара Романовича
Розглянувши заяву Дуди Назара Романовича, мешканця м.Львова,
вул.Каховська, 37а/1, про погодження зміни конфігурацій земельних ділянок
площами 0,1000га для обслуговування житлового будинку та 0,0973га для
ведення особистого селянського господарства, які розташовані на
вул.Ставковій у м.Пустомити, взявши до уваги технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), виготовлену ПП “Габр-Л”, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 02.09.2014р., керуючись ст.ст. 12,
33, 40 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Погодити у відповідності до технічної документації, виготовленої ПП
“Габр-Л”, зміну конфігурацій земельних ділянок, які належать на праві
власності Дуді Назару Романовичу та розташовані на вул.Ставковій у
м.Пустомити, а саме:
- площею 0,1000га – для будівництва та обслуговування житлового
будинку та господарських будівель (кадастровий номер земельної
ділянки – 4623610100:01:011:0199);
- площею 0,0973га – для ведення особистого селянського господарства
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:004:0200).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1535
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про припинення права користування
земельними ділянками під городництво
Розглянувши заяву Рубахи Юрія Миколайовича, мешканця м.Пустомити,
вул.Рильського, 16, про припинення права користування земельними
ділянками, які були виділені йому під городництво, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 02.09.2014р.,
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 Рубахи Юрія Миколайовича земельними
ділянками для ведення городництва площами 0,06га, 0,11га та 0,05га;
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 №1536
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Багрію Віталію Мирославовичу
Розглянувши заяву Багрія Віталія Мирославовича, мешканця с.Наварія,
вул.Зелена, 18/6, про передачу у власність земельної ділянки 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 02.09.2014р., 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 Багрію Віталію
Мирославовичу земельної ділянки №54 у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у
кварталі забудови “Верховина” у с.Наварія.
2. Передати Багрію Віталію Мирославовичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0299)
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 Багрія Віталія Мирославовича 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 №1537
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Билень Галині Володимирівні
Розглянувши заяву Билень Галини Володимирівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Полуботка, 2, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована у кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити, взявши до уваги
проект землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений Пустомитівським РВВ ЦДЗК, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 02.09.2014р., 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 Билень Галині
Володимирівні земельної ділянки №68 у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у
кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити.
2. Передати Билень Галині Володимирівні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0183)
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити.

3. Зобов’язати Билень Галину Володимирівну 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 №1538
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Гав’яку Михайлу Володимировичу
Розглянувши заяву Гав’яка Михайла Володимировича, мешканця
м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 18, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Гайдамацькій 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 02.09.2014р.,
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 Гав’яку Михайлу
Володимировичу земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Гайдамацькій у м.Пустомити.
2. Передати Гав’яку Михайлу Володимировичу у власність земельну
ділянку (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0227)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Гайдамацькій у
м.Пустомити.

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

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1539
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Гельнеру Мартіну-Роману Олеговичу
Розглянувши заяву Гельнера Мартіна-Романа Олеговича, мешканця
м.Львова, вул.Вербова, 2/1, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Грушевського у м.Пустомити, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений Пустомитівським РВВ ЦДЗК, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 02.09.2014р., 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 Гельнеру МартінуРоману Олеговичу земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Грушевського у м.Пустомити.
2. Передати Гельнеру Мартіну-Роману Олеговичу у власність земельну
ділянку (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:004:0283)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Грушевського у
м.Пустомити.

3. Зобов’язати
Гельнера
Мартіна-Романа
Олеговича
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 №1540
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Головачу Роману Богдановичу
Розглянувши заяву Головача Романа Богдановича, мешканця
м.Пустомити, вул.А.Дигдаловича (колишня вул.Пряма), 22, про передачу у
власність земельної ділянки площею 0,1000га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, яка розташована на вул.А.Дигдаловича
(колишня вул.Пряма) 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 02.09.2014р., 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 Головачу Роману
Богдановичу земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.А.Дигдаловича (колишня вул.Пряма) у м.Пустомити.
2. Передати Головачу Роману Богдановичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:001:0308)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.А.Дигдаловича
(колишня вул.Пряма) у м.Пустомити.

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

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1541
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Гринчишину Ярославу Миколайовичу
Розглянувши заяву Гринчишина Ярослава Миколайовича, мешканця
с.Наварія, вул.Яремчука, 18, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,0819га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Яремчука у с.Наварія, взявши до уваги проект землеустрою
щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений ПП
“Укрземпроект”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 02.09.2014р., 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 Гринчишину Ярославу
Миколайовичу земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Яремчука у с.Наварія.
2. Передати Гринчишину Ярославу Миколайовичу у власність земельну
ділянку (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0401)
площею 0,0819га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Яремчука у
с.Наварія.

3. Зобов’язати
Гринчишина
Ярослава
Миколайовича
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 №1542
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Дзюник Дануті Збігнєвні
Розглянувши заяву Дзюник Данути Збігнєвни, мешканки м.Пустомити,
вул.Д.Дяченко, 9/9, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована у кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити, взявши до уваги
проект землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений Пустомитівським РВВ ЦДЗК, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 02.09.2014р., 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 Дзюник Дануті
Збігнєвні земельної ділянки №11 у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у
кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити.
2. Передати Дзюник Дануті Збігнєвні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0280)
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити.

3. Зобов’язати Дзюник Дануту Збігнєвну 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 №1543
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Карп’яку Володимиру Григоровичу
Розглянувши заяву Карп’яка Володимира Григоровича, мешканця
м.Пустомити, вул.Чайковського, 17, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Чайковського 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 02.09.2014р., 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 Карп’яку Володимиру
Григоровичу земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Чайковського у м.Пустомити.
2. Передати Карп’яку Володимиру Григоровичу у власність земельну
ділянку (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:011:0255)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Чайковського у
м.Пустомити.

3. Зобов’язати Карп’яка Володимира 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 №1544
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Кісілю Івану Михайловичу
Розглянувши заяву Кісіля Івана Михайловича, мешканця м.Пустомити,
вул.Заньковецької, 15, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,0785га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Заньковецької 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 02.09.2014р.,
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 Кісілю Івану
Михайловичу земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Заньковецької у м.Пустомити.
2. Передати Кісілю Івану Михайловичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:002:0333)
площею 0,0785га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Заньковецької у
м.Пустомити.

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

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1545
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Мельничук Марії Семенівні та
Мельничуку Ігорю Ярославовичу
Розглянувши заяву Мельничук Марії Семенівни та Мельничука Ігоря
Ярославовича, мешканців м.Пустомити, вул.Глинська, 1, про передачу у
спільну сумісну власність земельної ділянки площею 0,1000га 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 Пустомитівським РВВ
ЦДЗК, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради
від 02.09.2014р., 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Мельничук Марії
Семенівні та Мельничуку Ігорю Ярославовичу земельної ділянки у
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул.Глинській у м.Пустомити.
2. Передати Мельничук Марії Семенівні та Мельничуку Ігорю
Ярославовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий
номер земельної ділянки – 4623610100:01:006:0359) площею 0,1000га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована на вул.Глинській у м.Пустомити.

3. Зобов’язати Мельничук Марію Семенівну та Мельничука Ігоря
Ярославовича проводити використання переданої їм 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 №1546
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Мельничук Тетяні Ярославівні
Розглянувши заяву Мельничук Тетяни Ярославівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Лугова, 33, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Луговій у м.Пустомити, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений Пустомитівським РВВ ЦДЗК, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 02.09.2014р., 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 Мельничук Тетяні
Ярославівні земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Луговій у м.Пустомити.
2. Передати Мельничук Тетяні Ярославівні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:006:0360)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Луговій у
м.Пустомити.

3. Зобов’язати Мельничук Тетяну Ярославівну 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 №1547
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Москалюку Сергію Івановичу
Розглянувши заяву Москалюка Сергія Івановича, мешканця м.Пустомити,
вул.Грушевського, 114, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована у кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити, взявши до уваги
проект землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений фізичною особою – підприємцем Білінською Світланою
Василівною, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 02.09.2014р., 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 Москалюку Сергію
Івановичу земельної ділянки №35 у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у
кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити.
2. Передати Москалюку Сергію Івановичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0279)
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити.

3. Зобов’язати Москалюка Сергія 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.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1548
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Олійник Ользі Іванівні
Розглянувши заяву Олійник Ольги Іванівни, мешканки с.Наварія,
вул.Зелена, 18/1, про передачу у власність земельної ділянки 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 02.09.2014р., 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 Олійник Ользі Іванівні
земельної ділянки №56 у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд у кварталі забудови
“Верховина” у с.Наварія.
2. Передати Олійник Ользі Іванівні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:002:0301)
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 Олійник Ольгу Іванівну 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 №1549
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Переймі Андрію Ярославовичу
Розглянувши заяву Перейми Андрія Ярославовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Тичини, 86, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована у кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити, взявши до уваги
проект землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений фізичною особою – підприємцем Білінською Світланою
Василівною, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 02.09.2014р., 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 Переймі Андрію
Ярославовичу земельної ділянки №3 у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у
кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити.
2. Передати Переймі Андрію Ярославовичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0274)
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити.

3. Зобов’язати Перейму Андрія 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 №1550
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
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.А.Дигдаловича (колишня вул.Пряма), 22а, про передачу у власність
земельної ділянки площею 0,1000га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, яка розташована на вул.А.Дигдаловича (колишня
вул.Пряма) 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 02.09.2014р., 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 Рудій Марії Андріївні
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
житлового
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул.А.Дигдаловича (колишня вул.Пряма) у м.Пустомити.
2. Передати Рудій Марії Андріївні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:001:0309)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.А.Дигдаловича
(колишня вул.Пряма) 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 №1551
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Саган Оксані Михайлівні
Розглянувши заяву Саган Оксани Михайлівни, мешканки м.Пустомити,
вул.В.Великого, 15, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована у кварталі забудови “Юність” 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 02.09.2014р.,
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 Саган Оксані
Михайлівні земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у
кварталі забудови “Юність” у м.Пустомити.
2. Передати Саган Оксані Михайлівні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:003:0258)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована у кварталі забудови
“Юність” у м.Пустомити.

3. Зобов’язати Саган Оксану 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 №1552
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Стецю Григорію Мирославовичу
Розглянувши заяву Стеця Григорія Мирославовича, мешканця м.Львова,
вул.Пекарська, 16/24, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,1000га 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 02.09.2014р.,
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 Стецю Григорію
Мирославовичу земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Глинській у м.Пустомити.
2. Передати Стецю Григорію Мирославовичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0226)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Глинській у
м.Пустомити.

3. Зобов’язати Стеця Григорія Мирославовича 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 №1553
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Хомяку Миколі Броніславовичу
Розглянувши заяву Хомяка Миколи Броніславовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Д.Галицького, 37, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Д.Галицького у м.Пустомити, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений фізичною особою – підприємцем Кордою Богданом
Васильовичем, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 02.09.2014р., 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 Хомяку Миколі
Броніславовичу земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Д.Галицького у м.Пустомити.
2. Передати Хомяку Миколі Броніславовичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:002:0335)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Д.Галицького у
м.Пустомити.

3. Зобов’язати Хомяка Миколи Броніславовича 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 №1554
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Гав’яку Михайлу Володимировичу
Розглянувши заяву Гав’яка Михайла Володимировича, мешканця
м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 18, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,0922га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Гайдамацькій у м.Пустомити, взявши до уваги 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 02.09.2014р.,
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 Гав’яку Михайлу
Володимировичу земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства на вул.Гайдамацькій у м.Пустомити.
2. Передати Гав’яку Михайлу Володимировичу у власність земельну
ділянку (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0228)
площею 0,0922га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Гайдамацькій у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Гав’яка Михайла Володимировича проводити використання
переданої йому земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних
мереж, які проходять через ділянку, за погодженням відповідних
інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб
для їх експлуатації.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1555
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Фар’яну Олегу Васильовичу
Розглянувши заяву Фар’яна Олега Васильовича, мешканця с.Наварія,
вул.Шкільна, 2/3, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,3000га
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на
вул.Садівничій у с.Наварія, 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 02.09.2014р., 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 Фар’яну Олегу
Васильовичу земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства на вул.Садівничій у с.Наварія.
2. Передати Фар’яну Олегу Васильовичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:001:0247)
площею 0,3000га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Садівничій у с.Наварія.
3. 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.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1556
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Хомяку Миколі Броніславовичу
Розглянувши заяву Хомяка Миколи Броніславовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Д.Галицького, 37, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,2600га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Д.Галицького у м.Пустомити, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений фізичною особою – підприємцем Кордою Богданом
Васильовичем, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 02.09.2014р., 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 Хомяку Миколі
Броніславовичу земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства на вул.Д.Галицького у м.Пустомити.
2. Передати Хомяку Миколі Броніславовичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:002:0334)
площею 0,2600га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Д.Галицького у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Хомяка Миколи Броніславовича 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 №1557
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Мудрак Данії Романівні
Розглянувши заяву Мудрак Данії Романівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Спортивна, 8а/7, про передачу у власність для гаражного будівництва
земельної ділянки площею 0,0028га, яка розташована на вул.Спортивній 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 02.09.2014р., 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”, п.551 Порядку державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України №703 від 22.06.2011р., Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Мудрак Данії Романівні
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
індивідуального гаража на вул.Спортивній у м.Пустомити.
2. Передати Мудрак Данії Романівні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:004:0297)
площею 0,0028га для будівництва та обслуговування індивідуального
гаража, яка розташована на вул.Спортивній у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Мудрак Данію Романівну 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 №1558
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про надання Дзеню Григорію Петровичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Дзеня Григорія Петровича, мешканця м.Пустомити,
вул.Людкевича, 41, про внесення змін до рішення сесії Пустомитівської міської
ради №638 від 13.11.2012р. “Про надання Дзеню Григорію Петровичу дозволу
на виготовлення технічної документації з передачі у власність земельної
ділянки” та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
передачі у власність земельної ділянки площею 0,1000га для будівництва та
обслуговування житлового будинку на вул.Людкевича у м.Пустомити, взявши
до уваги внесення змін до Земельного кодексу України та Закону України “Про
землеустрій”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 02.09.2014р., 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 №638 від 13.11.2012р. “Про надання Дзеню Григорію
Петровичу дозволу на виготовлення технічної документації з передачі у
власність земельної ділянки”.
2. Надати Дзеню Григорію Петровичу 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 на вул.Людкевича у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1559
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про надання Лаврикович Уляні Андріївні
та Лавриковичу Володимиру Мар’яновичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Лаврикович Уляни Андріївни, мешканки
м.Пустомити, вул.Кучабського, 2а/5, та Лавриковича Володимира Мар’яновича,
мешканця м.Пустомити, вул.Привокзальна, 3/3, 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.Винниченка у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 02.09.2014р., 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 Лаврикович Уляні Андріївні та Лавриковичу Володимиру
Мар’яновичу 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.Винниченка у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1560
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
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 орієнтовною площею 0,095га для
ведення особистого селянського господарства на вул.Рильського у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 02.09.2014р., 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 Савчук Ніні Миколаївні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
орієнтовною площею 0,095га для ведення особистого селянського
господарства на вул.Рильського у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1561
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про надання Фацинець Ірині Анатоліївні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Фацинець Ірини Анатоліївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Тичини, 83, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,06га для
ведення особистого селянського господарства на вул.Бориславській у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 02.09.2014р., 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 Фацинець Ірині Анатоліївні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
орієнтовною площею 0,06га для ведення особистого селянського
господарства на вул.Бориславській у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1562
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про звернення до Президента України
та Львівської обласної державної адміністрації
Розглянувши лист-відповідь голови Пустомитівської районної державної
адміністрації №04/15-1760 від 21.07.2014р. на звернення Пустомитівської
міської ради, прийняте на засіданні сесії міської ради 08.07.2014р. відповідно
до рішення №1504 “Про звернення до Пустомитівської районної державної
адміністрації”, 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 Президента України та Львівської обласної 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” (звернення додається).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

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

__________________ № ___________

Президенту України
п.П.Порошенку
Т.в.о. голови
Львівської обласної
державної адміністрації
п.Ю.Турянському

Пустомитівська міська рада просить Вас 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” (копія розпорядження
додається).
Дане розпорядження прийняте після прийняття розпоряджень голови Пустомитівської
районної державної адміністрації №1159 та №1163 від 21.12.2012р. про передачу земельних
ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства на території
Пустомитівської міської ради за межами населених пунктів м.Пустомити та с.Наварія, які
прийняті з порушенням вимог Закону України “Про землеустрій” та Земельного кодексу
України, про що свідчить лист Державної інспекції сільського господарства в Львівській
області №3138/3-5-8 від 22.05.2014р. (копія листа додається).
Окрім того, доводимо до Вашого відома рішення сесії Пустомитівської міської ради
№539 від 17.07.2012р., вимоги якого не були дотримані Пустомитівською районною
державною адміністрацією при прийнятті вищевказаних розпоряджень, та протокол
загальних зборів громади від 13.04.2014р., яка обурена передачею районною державною
адміністрацією у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського
господарства за межами населених пунктів в межах території Пустомитівської міської ради
без відома громади та Пустомитівської міської ради.
Прийнято на засіданні
тридцять шостої чергової сесії
Пустомитівської міської ради
VI демократичного скликання
9 вересня 2014 року
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1563
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про заборону застосування
піротехнічних засобів та феєрверків
у м.Пустомити та с.Наварія
У зв’язку з багаторазовими зверненнями та зауваженнями мешканців
м.Пустомити та с.Наварія, зважаючи на постійну небезпеку відкритої,
оголошеної агресії проти України, загрози проведення терористичних актів,
частого оголошення жалоби за загиблими українцями в антитерористичній
операції на Сході України, відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.24 Закону України “Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Наказу Міністерства
внутрішніх справ України №1649 від 23.12.2003р. “Про затвердження
Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів” та з
метою забезпечення громадського порядку та попередження нещасних
випадків, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Заборонити використання салютів, феєрверків та інших піротехнічних
засобів громадянами на вулицях, прибудинкових територіях, у приватних
садибах та у громадських місцях м.Пустомити та с.Наварія до моменту
завершення антитерористичної операції.
2. Власникам закладів ресторанного господарства під час проведення
святкових заходів забезпечити дотримання вимог ст.24 Закону України
“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
та не допускати на території підпорядкованих об’єктів проведення
салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів до моменту
завершення антитерористичної операції.
3. Звернутися до Пустомитівського РВ УМВС України у Львівській області
з проханням вжити дієвих заходів для забезпечення контролю за
дотриманням даного рішення та посилити роботу щодо притягнення до
адміністративної відповідальності осіб, що вчиняють правопорушення,
передбачені
ст.182
Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення.

4. 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

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1564
тридцять шоста сесія шостого демократичного скликання
09.09.2014р.
Про організацію та проведення
видовищно-розважальних заходів на території
м.Пустомити та с.Наварія на період
дії Антитерористичної операції в Україні
Враховуючи суспільно-політичну ситуацію в країні, проведення
Антитерористичної операції в Україні, з метою дотримання законності,
забезпечення правопорядку у громадських місцях на території м.Пустомити та
с.Наварія, зважаючи на постійну небезпеку відкритої, оголошеної агресії проти
України, загрози проведення терористичних актів, частого оголошення жалоби
за загиблими українцями в антитерористичній операції на Сході України,
керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. На період дії Антитерористичної операції в Україні заборонити
організацію та проведення видовищно-розважальних заходів на вулицях
та площах м.Пустомити та с.Наварія.
2. Не проводити видовищно-розважальні заходи на День Міста Пустомити
5 жовтня 2014 року.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

