Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1565
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про затвердження звіту
щодо виконання бюджету
Пустомитівської міської ради
за 9 місяців 2014 року
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету
Пустомитівської міської ради за 9 місяців 2014 року, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного
розвитку та планування Пустомитівської міської ради від 23.10.2014р.,
керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Пустомитівської міської ради за
9 місяців 2014 року (згідно з додатками №1 та №2).
- по доходах, всього в сумі 8 934 578 грн.,
в тому числі:
 доходи загального фонду в сумі 6 510 062 грн.
з них:
o інші додаткові дотації – 262 616 грн.;
o інші субвенції – 52 766 грн.
 доходи спеціального фонду в сумі 2 424 516 грн.
з них:
o субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах – 195 016 грн.
- по видатках, всього в сумі 6 747 790 грн.
в тому числі:
 видатки загального фонду в сумі 6 187 268 грн.
 видатки спеціального фонду в сумі 560 522 грн.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Додаток №1 до рішення сесії Пустомитівської міської ради №1565 від 30.10.2014р.
Звіт про виконання дохідної частини бюджету Пустомитівської міської ради за 9 місяців 2014р.
загальний фонд

Код

Уточ.пл.

Факт

% вик.

6418200

5809770,48

90,52025

4245100
5400
1993900
3500
1990400
156900
18300
138600
16900
278500
19600
19600

4226979,63
3256,5
1430406,81
203,85
1430202,96
136593,71
3596,77
132996,94
12533,83
383909,46
0
0

99,57315
60,30556
71,73914
5,824286
71,85505
87,05781
19,65448
95,95739
74,16467
137,849
0
0

244100

380167,8

155,7426

15700

17970,32

114,4606

228400
14800
1000
557615,6
437615,6
120000

362197,48
3741,66
1000
315381,6
262615,6
52766

158,5803
25,28149
100
56,55896
60,01057
43,97167

6697700

6194679,94

92,48966

7255315,6

6510061,54

89,72816

Уточ.пл.
2013800
108200
1897800
13200
1884600
7800
0
0

Факт
1858135,85
62119,37
1787249,47
13343,3
1772991,02
8767,01
212,94
34708,89

% вик.
92,27013
57,41162
94,17481
101,0856
94,07784
112,3976
0
0

0

1488,89

0

0

33220

0

225075

202665,5

90,04354

44128
60000
431853,3

44128
89648,6
195016,18

100
149,4143
45,15797

431853,3

195016,18

45,15797

Всього (без
урахування
трансфертів)

2376099

2229499,78

93,83026

Всього

2807952,3

2424515,96

86,34463

11000000
11010000
11020000
13000000
13030000
13050000
18000000
18030000
18040000
19040000
20000000
21000000
21080000
22000000
22080000
22090000
24060000
30000000
40000000
41020900
41035000

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

Всього (без
урахування
трансфертів)

Всього
спеціальний фонд

Код
10000000
12030000
18000000
18040000
18050000
19010000
21110000
24000000
24062100
24170000
25010000
25020100
33010000
40000000
41034400

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

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Пустомитівської міської ради за 9 місяців 2014 року
загальний фонд
Код

Показник

Затверджений
план на рік, грн.

План на рік з
урахуванням
змін, грн.

План на
вказаний
період з
урахуванням
змін, грн.

Касові
видатки за
вказаний
період, грн.

%
виконання
на
вказаний
період

1100000,00
4536000,00
0,00
1052400,00

1111500,00
5088215,60
93700,00
1212400,00

861800,00
4288415,60
93700,00
1147000,00

710394,38
3099333,15
93585,60
1015521,02

82,43
72,27
99,88
88,54

010116
070101
100202
100203

Органи місцевого самоврядування
Дошкільні заклади освіти
Водопровідно-каналізаційне господарство
Благоустрій міст, сіл, селищ

100601

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або
погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром
економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт

100000,00

100000,00

74700,00

74600,00

99,87

110204
160101
180410

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
Землеустрій
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю

317700,00
12800,00
700,00

318400,00
7500,00
0,00

215100,00
7500,00
0,00

152045,35
0,00
0,00

70,69
0,00
0,00

250302

Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного
значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів

1309600,00

1062200,00

696000,00

1035939,21

148,84

8800,00

8800,00

7000,00

5849,32

83,56

8438000,00

9002715,60

7391215,60

6187268,03

83,71

Затверджений
план на рік, грн.

План на рік з
урахуванням
змін, грн.

План на
вказаний
період з
урахуванням
змін, грн.

Касові
видатки за
вказаний
період, грн.

%
виконання
на
вказаний
період

15000,00
65000,00
0,00
0,00
200000,00

15000,00
299000,00
331000,00
443000,00
1917651,20

15000,00
299000,00
331000,00
443000,00
1917651,20

0,00
209975,20
0,00
0,00
118839,20

0,00
70,23
0,00
0,00
6,20

1700000,00

1730000,00

1164600,00

0,00

0,00

0,00
15000,00

199000,00
15000,00

199000,00
15000,00

28800,00
0,00

14,47
0,00

1288306,04

2175323,52

1487869,40

18388,00

1,24

161000,00

406000,00

406000,00

161000,00

39,66

9000,00

32520,00

31320,00

23520,00

75,10

0,00

50000,00

50000,00

0,00

0,00

3453306,04

7613494,72

6359440,60

560522,40

8,81

250404
Всього по
бюджету

Інші видатки
спеціальний фонд

Код

Показник

010116
070101
100102
110204
150101

Органи місцевого самоврядування
Дошкільні заклади освіти
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
Капітальні вкладення
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція
загальноосвітніх навчальних закладів
Розробка схем та проектних рішень масового застосування
Землеустрій
Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування
у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності
Утилізація відходів
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них
комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

150110
150202
160101
170703
180409
240602
250500
Всього по
бюджету

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1566
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про внесення змін до складу
комітету з конкурсних торгів
при Пустомитівській міській раді
У зв’язку зі змінами у складі працівників Пустомитівської міської ради,
на підставі ст.11 Закону України “Про здійснення державних закупівель”,
керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до складу комітету
Пустомитівській міській раді:
- виключивши зі складу комітету:
 Гаврилів Олену Сергіївну;
 Кузу Ігоря Степановича;
- включивши до складу комітету:
 Кудерського Андрія Петровича;
 Лутчина Богдана Львовича.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

з

конкурсних

торгів

Олег Серняк

при

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1567
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про внесення змін
до бюджету міської ради
На підставі рішення виконавчого комітету Пустомитівської міської ради
№02-03/53 від 15.07.2014р. “Про затвердження робочого проекту “Будівництво
адміністративної будівлі Пустомитівської міської ради на вул.Грушевського в
м.Пустомити”, 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 по КФК 150101 “Капітальні вкладення”
КЕКВ 3122 “Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів”,
зменшивши бюджетні призначення по об’єкту “Будівництво вуличного
освітлення вул.Садової м.Пустомити” та збільшивши асигнування по
об’єкту “Будівництво адміністративної будівлі Пустомитівської міської
ради на вул.Грушевського в м.Пустомити” на суму 100,0тис.грн.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1568
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
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 23.10.2014р., 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 010116 “Органи місцевого самоврядування” зменшити
бюджетні призначення по КЕКВ 2110 “Оплата праці” на суму
24,9тис.грн. і КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” на суму
9,1тис.грн.;
- КФК 010116 “Органи місцевого самоврядування” збільшити
бюджетні призначення по:
 КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”
на суму 7,0тис.грн.;
 КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” на суму
18,0тис.грн.;
- КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення”
збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2730 “Інші виплати
населенню” на суму 3,0тис.грн.;
- КФК
100202
“Водопровідно-каналізаційне
господарство”
збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2610 “Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” на
суму 29,0тис.грн.;

- КФК 110204 “Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу” зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2110
“Оплата праці” на суму 18,9тис.грн. і КЕКВ 2120 “Нарахування на
оплату праці” на суму 4,4тис.грн.;
- КФК 110204 “Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу” збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2210
“Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” на суму 0,3тис.грн.;
2. Бухгалтерії міської ради внести зміни до річного помісячного розпису
призначень бюджету загального кошторису доходів та видатків.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова п.В.Барковський).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1569
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про внесення змін
до бюджету міської ради
У зв’язку з придбанням батьками матеріальних цінностей для дошкільних
навчальних закладів, взявши до уваги довідки про надходження у натуральній
формі, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету,
фінансів, соціально-економічного розвитку та планування Пустомитівської
міської ради від 23.10.2014р., керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до спеціального фонду дохідної та видаткової частини
бюджету міської ради на 2014 рік, збільшивши доходи по коду 25020100
“Благодійні внески, грамоти та дарунки” та видатки по КФК 070101
“Дошкільні заклади освіти” КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар” – на суму 5 249 грн.
2. Бухгалтерії міської ради внести зміни до річного помісячного розпису
призначень бюджету спеціального кошторису доходів та видатків.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1570
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про внесення змін
до бюджету міської ради
Розглянувши протокол районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій від 17.10.2014р. про ситуацію, яка склалась на
ділянці міського водопроводу по вул.Сонячна-Радоцинська, взявши до уваги
звернення КП “Пустомитиводоканал” та ДПІ у Пустомитівському районі, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
соціально-економічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради
від 23.10.2014р., 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 150101 “Капітальні вкладення” зменшити бюджетні
призначення по КЕКВ 3142 “Реконструкція та реставрація інших
об’єктів” на суму 297,2тис.грн.;
- КФК
100202
“Водопровідно-каналізаційне
господарство”
збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 3210 “Капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)” на суму
117,2тис.грн.;
- КФК 180409 “Внески органів влади Автономної Республіки Крим
та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів
підприємницької діяльності” збільшити бюджетні призначення по
3210 “Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)” на суму 180,0тис.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 №1571
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про виділення частини приміщень
ДНЗ №1 під розміщення апарату
виконавчого комітету
Пустомитівської міської ради
Взявши до уваги рішення виконавчого комітету Пустомитівської міської
ради №02-03/74 від 25.09.2014р. “Про переміщення апарату виконавчого
комітету Пустомитівської міської ради”, керуючись ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Вважати таким, що втратив чинність, п.2 рішення сесії
Пустомитівської міської ради №1230 від 07.11.2013р. “Про розгляд
депутатського звернення”.
2. Виділити з 03.11.2014р. частину приміщення першого поверху
дошкільного навчального закладу №1 площею 176,5м2 за адресою:
м.Пустомити, вул.Грушевсього, 42 під розміщення апарату
виконавчого комітету Пустомитівської міської ради із облаштуванням
окремого входу для працівників та відвідувачів Пустомитівської
міської ради.
3. Бухгалтерії Пустомитівської міської ради проводити оплату за спожиті
комунальні послуги пропорційно до площі займаних апаратом
виконавчого комітету міської ради та дошкільним навчальним
закладом №1 приміщень.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1572
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про внесення змін
до бюджету міської ради
На підставі рішення сесії Пустомитівської міської ради №1571 від
30.10.2014р. “Про виділення частини приміщень ДНЗ №1 під розміщення
апарату виконавчого комітету Пустомитівської міської ради”, взявши до уваги
рішення виконавчого комітету Пустомитівської міської ради №02-03/74 від
25.09.2014р. “Про переміщення апарату виконавчого комітету Пустомитівської
міської ради”, 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”:
 КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення”,
зменшити бюджетні призначення на суму 6,8 тис.грн.;
 КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії”, зменшити бюджетні
призначення на суму 7,8 тис.грн.;
- КФК 010116 “Органи місцевого самоврядування”:
 КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення”,
збільшити бюджетні призначення на суму 0,4 тис.грн.;
 КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії”, збільшити бюджетні
призначення на суму 1,8 тис.грн.;
 КЕКВ 2274 “Оплата природного газу”, збільшити бюджетні
призначення на суму 12,4 тис.грн.;
2. Бухгалтерії міської ради внести зміни до річного помісячного розпису
призначень бюджету загального кошторису доходів та видатків.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1573
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про внесення змін до
місцевих цільових галузевих
соціально-економічних програм
Розглянувши протокол районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій від 17.10.2014р. про ситуацію, яка склалась на
ділянці міського водопроводу по вул.Сонячна-Радоцинська, у зв’язку з
необхідністю виділення коштів для соціального захисту окремих категорій
населення, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету,
фінансів, соціально-економічного розвитку та планування Пустомитівської
міської ради від 23.10.2014р. керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до п.3.1 Місцевої програми розвитку Комунального
підприємства “Пустомитиводоканал” на 2014 рік, додавши абзаци:
“- капітальний ремонт водопроводу на вул.Сонячна-Радоцинська –
117 200 грн.;
- придбання глибинного насосу для водозабору “Хоросно” –
80 000 грн.;
- придбання насосу високого тиску для каналопромивочної
машини – 90 000 грн.;
- придбання насосного обладнання та запірної арматури для
водозабору на вул.Парковій у м.Пустомити – 10 000 грн.;
- гідрогеологічне дослідження в процесі дослідно-промислової
розробки ділянки надр з метою геолого-економічної оцінки
питних підземних вод водозабору “Хоросно” – 35 000 грн.
2. Внести зміни до п.5 Паспорту місцевої програми розвитку Комунального
підприємства “Пустомитиводоканал” на 2014 рік, замінивши “161 000
грн.” на “580 900 грн.”
3. Затвердити місцеву програму соціального захисту окремих категорій
населення на території Пустомитівської міської ради на 2014 рік.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Додаток до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№1573 від 30.10.2014р.

Місцева програма
соціального захисту окремих категорій населення
Пустомитівської міської ради на 2014 рік
І. Загальні положення
1.1. Соціальний захист в територіальній громаді передбачає систему заходів у сфері
забезпечення прав громадян на соціальну підтримку і допомогу в зв’язку з непрацездатністю,
хворобою, безробіттям, техногенно-екологічними катастрофами та в інших випадках,
передбачених соціальним законодавством.
1.2. Програма передбачає надання матеріальної допомоги, інших видів соціальної
підтримки різним категоріям жителів Пустомитівської міської ради з метою поліпшення їх
становища, надання відповідної інформації населенню про державні, громадські, релігійні
організації, що здійснюють діяльність у сфері надання соціальних послуг.
1.3. Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закони України
“Про Державний бюджет України на 2014 рік”,
“Про місцеве
самоврядування в Україні”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,
“Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи”, інші законодавчі та нормативні акти з питань соціального
захисту.
ІІ. Мета програми
2.1. Програма визначає загальні принципи, головні напрями та основний зміст
підтримки й захисту окремих категорій населення Пустомитівської міської ради. Ці заходи
повинні забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на соціальний захист.
2.2. Основні завдання даної програми:
- створення банку даних громадян, які потребують соціального захисту;
- матеріальна підтримка окремих категорій населення з метою вирішення їх життєвих
проблем;
- підтримка громадських організацій інвалідів та громадських об'єднань міста;
- створення сприятливих умов для повноцінної соціалізації та активного залучення осіб
з обмеженими фізичними можливостями до соціально-економічного, політичного та
культурного життя міста та суспільства взагалі;
- підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення.
ІІІ. Основні заходи
3.1. Проводити роботу по виявленню соціально незахищених громадян, що
проживають на території Пустомитівської міської ради, проводити обстеження їх
матеріально-побутових умов, надавати їм інформацію про рівень соціальної допомоги, який
вони можуть отримувати за законом, та про установи соціального захисту на території міста,
які їх надають.
3.2. Проводити облік соціально незахищених громадян, які потребують забезпечення
або поліпшення житлових умов, направляти інформацію до виконавчих органів державної
влади, що здійснюють придбання житла для окремих категорій громадян згідно
законодавства.
3.3. Надавати відповідно до законодавства організаційну та цільову матеріальну
допомогу громадянам, що постраждали внаслідок стихійного лиха.

3.4. Надати адресну цільову грошову та натуральну допомогу малозабезпеченим
громадянам для придбання ліків, продуктів харчування тощо.
3.5. Вирішувати питання про виплату допомоги на поховання громадян, які на час
смерті не працювали і не отримували пенсії або соціальної допомоги.
3.6. Сприяти діяльності громадських, релігійних організацій, благодійних фондів,
окремих громадян, що надають соціальну допомогу ветеранам війни, інвалідам, громадянам
похилого віку, сім’ям з дітьми, іншим категоріям населення на території міста.
ІV. Фінансування програми
4.1 Фінансування заходів здійснюється за рахунок:
- коштів міського бюджету;
- благодійних внесків;
- інших джерел не заборонених чинним законодавством України.
V. Очікувані результати виконання програми
5.1 Виконання Програми:
- сприятиме вдосконаленню системи соціальної підтримки мешканців міської ради,
покращенню якості і оперативності в наданні соціальних послуг;
- покращить рівень вирішення життєво важливих проблем для соціально незахищених
громадян міста Пустомити та села Наварія.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

ПАСПОРТ
місцевої програми
соціального захисту
окремих категорій населення
Пустомитівської міської ради
на 2014 рік
1. Назва: Місцева програма соціального захисту окремих категорій населення
Пустомитівської міської ради на 2014 рік.
2. Підстава для розроблення: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про
місцеве самоврядування в Україні”.
3. Замовник або координатор: Пустомитівська міська рада, Фінансове управління
Пустомитівської районної державної адміністрації.
4. Мета: втілення в життя конституційних гарантій на соціальний захист, підвищення
рівня суспільного добробуту соціально-незахищених верств населення.
5. Обсяги фінансування: 3 000 грн.
6. Початок: 2014 рік, закінчення: 2014 рік.
7. Етапи виконання: І етап.
8. Очікувані результати виконання:
- підвищення рівня суспільного добробуту соціально-незахищених верств населення;
- матеріальна підтримка найбільш потребуючих громадян, що опинилися у скруті.
9. Контроль за виконанням: здійснює Пустомитівська міська рада та Фінансове
управління Пустомитівської районної державної адміністрації.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1574
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
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 23.10.2014р.,
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 попередню
оплату на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг у розмірі 30% їх
вартості, а саме щодо об’єктів:
- Поточний ремонт дошкільного навчального закладу №3 (заміна вікон);
- Капітальний ремонт теплотраси дошкільного навчального закладу №1;
- Капітальний ремонт теплотраси дошкільного навчального закладу №2;
- Капітальний ремонт котельні у дошкільному навчальному закладі №1;
- Капітальний ремонт котельні у дошкільному навчальному закладі №2.
2. Надати дозвіл в.о. міського голови м.Пустомити Серняку Олегу
Володимировичу при укладанні договору про здійснення передплати
видань на 2015 рік встановлювати попередню оплату на здійснення
закупівлі видань у розмірі 100% їх вартості.
3. Спеціалісту І-ої категорії (юрисконсульту) Пустомитівської міської ради
при підготовці договорів та встановленні умов здійснення попередньої
оплати керуватися даним рішенням.
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 №1575
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про затвердження
рішень виконавчого комітету
Пустомитівської міської ради
Заслухавши рішення виконавчого комітету Пустомитівської міської ради
№02-03/80 від 25.09.2014р. “Про внесення змін до бюджету міської ради”, №0203/81 від 25.09.2014р. “Про внесення змін до бюджету міської ради”, №02-03/82
від 25.09.2014р. “Про внесення змін до бюджету міської ради”, №02-03/83 від
25.09.2014р. “Про внесення змін до бюджету міської ради”, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради від
23.10.2014р., керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити рішення виконавчого комітету:
- №02-03/80 від 25.09.2014р. “Про внесення
ради”;
- №02-03/81 від 25.09.2014р. “Про внесення
ради”;
- №02-03/82 від 25.09.2014р. “Про внесення
ради”;
- №02-03/83 від 25.09.2014р. “Про внесення
ради”.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

змін до бюджету міської
змін до бюджету міської
змін до бюджету міської
змін до бюджету міської

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1576
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про затвердження
розпоряджень
в.о. міського голови
Заслухавши розпорядження в.о. міського голови №02-04/127 від
03.10.2014р. “Про внесення змін до бюджету міської ради”, №02-04/128 від
03.10.2014р. “Про внесення змін до бюджету міської ради”, №02-04/135 від
20.10.2014р. “Про внесення змін до бюджету міської ради” та №02-04/136 від
20.10.2014р. “Про внесення змін до бюджету міської ради”, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради від
23.10.2014р., керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити розпорядження в.о. міського голови:
- №02-04/127 від 03.10.2014р. “Про внесення
міської ради”;
- №02-04/128 від 03.10.2014р. “Про внесення
міської ради”;
- №02-04/135 від 20.10.2014р. “Про внесення
міської ради”;
- №02-04/136 від 20.10.2014р. “Про внесення
міської ради”.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

змін до бюджету
змін до бюджету
змін до бюджету
змін до бюджету

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1577
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про розгляд звернення
Релігійної громади Свідків Єгови с.Солонка
Розглянувши звернення Релігійної громади Свідків Єгови с.Солонка про
звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, розташоване за адресою: м.Пустомити, вул.Щирецька, 5, взявши до
уваги те, що бюджет Пустомитівської міської ради виконується не у повному
обсязі, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету,
фінансів, соціально-економічного розвитку та планування Пустомитівської
міської ради від 23.10.2014р., керуючись Податковим кодексом України, ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Відмовити Релігійній громаді Свідків Єгови с.Солонка у звільненні від
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
розташоване за адресою: м.Пустомити, вул.Щирецька, 5.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1578
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про розгляд заяви
Кузьми-Козловської
Ірини Мирославівни
Розглянувши заяву Кузьми-Козловської Ірини Мирославівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Д.Дяченко, 7/3, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських споруд на вул.Ставковій у м.Пустомити, у відповідності до
вимог Закону України “Про землеустрій”, Інструкції про встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення
межовими знаками, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 21.10.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118 Земельного кодексу
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Відмовити Кузьмі-Козловській Ірині Мирославівні в передачі у власність
земельної ділянки площею 0,1000га для будівництва та обслуговування
житлового будинку і господарських споруд на вул.Ставковій у
м.Пустомити до приведення у відповідність до чинного законодавства
України у сфері регулювання земельних відносин проекту із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку і господарських споруд.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1579
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про розгляд заяви
Балишина Богдана Богдановича
Розглянувши заяву Балишина Богдана Богдановича, мешканця
м.Пустомити, вул.Привокзальна, 13, про погодження акту узгодження меж
земельної ділянки та акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання
площею 0,1500га, що розташована на території Пустомитівської міської ради
(за межами населених пунктів), для ведення особистого селянського
господарства, врахувавши те, що генеральним планом с.Наварія територія, на
якій розташована вказана земельна ділянка, визначена для індивідуального
житлового будівництва, у відповідності до вимог ст.25 Закону України “Про
регулювання містобудівної діяльності”, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 21.10.2014р., керуючись ст.12
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Відмовити Балишину Богдану Богдановичу у погодженні акту
узгодження меж земельної ділянки площею 0,1500га, що розташована на
території Пустомитівської міської ради (за межами населених пунктів),
для ведення особистого селянського господарства та акту прийомкипередачі межових знаків на зберігання.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1580
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про передачу у власність
земельних ділянок
військовослужбовцям –
учасникам АТО
Розглянувши звернення учасників Антитерористичної операції у
Донецькій і Луганській областях про виділення земельних ділянок для
будівництва житлових будинків, у відповідності до Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, взявши до уваги рішення сесії
Пустомитівської міської ради №1516 від 09.09.2014р. “Про розроблення
детального плану території між вул.Поршнянською та межею м.Пустомити”, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
21.10.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40 Земельного кодексу України, п.34 ч.1
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. У кварталі забудови, який заплановано розробити між вул.Поршнянською
та межею м.Пустомити, передавати у власність для будівництва та
обслуговування житлових будинків та господарських будівель і споруд
земельні ділянки військовослужбовцям – учасникам Антитерористичної
операції у Донецькій і Луганській областях, а також членам сімей
загиблих військовослужбовців – учасників АТО.
2. Першочергово передавати у власність вказані земельні ділянки
мешканцям Пустомитівської міської ради з числа військовослужбовців –
учасників Антитерористичної операції у Донецькій і Луганській
областях, а також членів сімей загиблих військовослужбовців – учасників
АТО.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1581
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про розроблення детального
плану території в с.Наварія
Розглянувши звернення ТзОВ “АПП “Львівське” про надання дозволу на
розроблення детального плану території на вул.Поштовій у с.Наварія,
відповідно до генерального плану с.Наварія, визнаного придатним до
подальшого використання рішенням сесії Пустомитівської міської ради №1339
від 25.02.2014р., на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 21.10.2014р., 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 в межах вулиці Поштової та
землекористування КП “Львівтеплоенерго” в с.Наварія.
2. Замовником виконання робіт з розроблення детального плану території
визначити виконавчий комітет Пустомитівської міської ради.
3. Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести
за рахунок ТзОВ “АПП “Львівське” – власника об’єктів нерухомого
майна, які розташовані на вул.Поштовій, 21 в с.Наварія.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1582
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про розроблення детального
плану території в м.Пустомити
Розглянувши звернення ТзОВ “АПП “Львівське” про надання дозволу на
розроблення детального плану території на вул.Глинській, 40 у м.Пустомити,
відповідно до генерального плану м.Пустомити, визнаного придатним до
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 21.10.2014р., 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 в межах вулиці Глинської та
землекористування Львівської залізниці в м.Пустомити.
2. Замовником виконання робіт з розроблення детального плану території
визначити виконавчий комітет Пустомитівської міської ради.
3. Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести
за рахунок ТзОВ “АПП “Львівське” – власника об’єктів нерухомого
майна, які розташовані на вул.Глинській, 40 в м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1583
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про розроблення детального
плану території в м.Пустомити
Розглянувши заяву Жегалова Дениса Олександровича та Гордієнка
Олексія Сергійовича про надання дозволу на виготовлення детального плану
території в межах вулиці Б.Хмельницького та залізниці в м.Пустомити,
відповідно до генерального плану м.Пустомити, визнаного придатним до
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 21.10.2014р., 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 в межах вулиці Б.Хмельницького та
землекористування Львівської залізниці в 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 Жегалова Дениса Олександровича та Гордієнка Олексія
Сергійовича – власників об’єктів нерухомого майна, які розташовані на
вул.Б.Хмельницького в м.Пустомити.
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 №1584
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про припинення
права користування
ВАТ “Львівська ПМК-7”
та Буги Данути Василівни
земельною ділянкою на
вул.Шевченка у м.Пустомити
Розглянувши звернення ТВБВ №10013/0122 філії – Львівського
обласного управління ПАТ “Державний ощадний банк України” про передачу в
оренду земельної ділянки площею 0,1290га для обслуговування
адміністративного будинку за адресою: м.Пустомити, вул.Шевченка, 181,
взявши до уваги те, що ПАТ “Державний ощадний банк України” є власником
об’єктів нерухомості за адресою: м.Пустомити, вул.Шевченка, 181, врахувавши
те, що завершився термін дії договору оренди земельної ділянки, укладений
26.12.2008р. між Пустомитівською міською радою та ВАТ “Львівська ПМК-7” і
Бугою Данутою Василівною, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 21.10.2014р., 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. Припинити право користування ВАТ “Львівська ПМК-7” та Буги Данути
Василівни земельною ділянкою (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:01:001:0117) площею 0,1290га, яка розташована за адресою:
м.Пустомити, вул.Шевченка, 181, для обслуговування адміністративного
будинку.
2. Передати вказану земельну ділянку до складу земель запасу
Пустомитівської міської ради.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1585
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про передачу ПАТ “Державний
ощадний банк України” в оренду
земельної ділянки за адресою:
м.Пустомити, вул.Шевченка, 181
Розглянувши звернення ТВБВ №10013/0122 філії – Львівського
обласного управління ПАТ “Державний ощадний банк України” про передачу в
оренду земельної ділянки площею 0,1290га для обслуговування
адміністративного будинку за адресою: м.Пустомити, вул.Шевченка, 181, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
21.10.2014р., керуючись ст. ст. 12, 93 Земельного кодексу України, п.34 ч.1
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону
України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень”, 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” в оренду терміном
на 10 років земельну ділянку (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:01:001:0117) площею 0,1290га, яка розташована за адресою:
м.Пустомити, вул.Шевченка, 181, для обслуговування адміністративного
будинку.
2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у розмірі п’яти відсотків нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
3. ПАТ “Державний ощадний банк України” до 30.11.2014р. укласти з
Пустомитівською міською радою договір оренди вищевказаної земельної
ділянки та зареєструвати договір оренди в органі, який проводить його
державну реєстрацію.

4. Передбачити при укладенні договору оренди обов’язок орендаря
відшкодувати втрати за фактичне використання земельної ділянки в
розмірі 1/365 частини визначеного розміру річної орендної плати за
кожний протермінований день в разі несвоєчасної державної реєстрації
договору.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1586
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Розглянувши звернення фізичної особи – підприємця Козак Тетяни
Василівни, мешканки м.Пустомити, вул.Людкевича, 27, про продовження
договору оренди земельної ділянки площею 0,0078га для розміщення квітковоподарункового павільйону “Соломія” на вул.Грушевського у м.Пустомити, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
21.10.2014р., 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 – 4623610100:01:004:0194)
площею 0,0078га для розміщення квітково-подарункового павільйону
“Соломія” на вул.Грушевського у м.Пустомити, укладений 27.01.2009р.
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 Козак Тетяну Василівну
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.
4. Фізичній особі – підприємцю Козак Тетяні Василівні до 30.11.2014р.
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 №1587
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про передачу Шкварку Юрію Івановичу
в оренду земельної ділянки за адресою:
м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 16
Розглянувши заяву Шкварка Юрія Івановича, мешканця м.Львова,
вул.Кульчицької, 6/21, про передачу в оренду земельної ділянки площею
1,3451га для будівництва та обслуговування виробничої бази за адресою:
м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 16, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 21.10.2014р., керуючись ст. ст. 12, 93
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, 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 Шкварку Юрію Івановичу в оренду терміном на 10 років
земельну ділянку (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:01:010:0230) площею 1,3451га, яка розташована за адресою:
м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 16, для будівництва та обслуговування
виробничої бази.
2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у розмірі трьох відсотків нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
3. Шкварку Юрію Івановичу до 30.11.2014р. укласти з Пустомитівською
міською радою договір оренди вищевказаної земельної ділянки та
зареєструвати договір оренди в органі, який проводить його державну
реєстрацію.
4. Передбачити при укладенні договору оренди обов’язок орендаря
відшкодувати втрати за фактичне використання земельної ділянки в
розмірі 1/365 частини визначеного розміру річної орендної плати за
кожний протермінований день в разі несвоєчасної державної реєстрації
договору.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1588
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про передачу ТзОВ “БК “Добробут”
в оренду земельної ділянки за адресою:
м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 16
Розглянувши звернення ТзОВ “БК “Добробут” про передачу в оренду
земельної ділянки площею 0,4568га для будівництва та обслуговування
виробничої бази за адресою: м.Пустомити, вул.Гайдамацька, 16, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
21.10.2014р., керуючись ст. ст. 12, 93 Земельного кодексу України, п.34 ч.1
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.41 Закону
України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень”, 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 ТзОВ “БК “Добробут” в оренду терміном на 10 років земельну
ділянку (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0229)
площею 0,4568га, яка розташована за адресою: м.Пустомити,
вул.Гайдамацька, 16, для будівництва та обслуговування виробничої
бази.
2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у розмірі трьох відсотків нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
3. ТзОВ “БК “Добробут” до 30.11.2014р. укласти з Пустомитівською
міською радою договір оренди вищевказаної земельної ділянки та
зареєструвати договір оренди в органі, який проводить його державну
реєстрацію.
4. Передбачити при укладенні договору оренди обов’язок орендаря
відшкодувати втрати за фактичне використання земельної ділянки в
розмірі 1/365 частини визначеного розміру річної орендної плати за
кожний протермінований день в разі несвоєчасної державної реєстрації
договору.
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1589
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про передачу
Щипелю Михайлу Володимировичу
та Масляку Богдану Мирославовичу
в оренду земельної ділянки
Розглянувши заяву Щипеля Михайла Володимировича, мешканця
м.Пустомити, вул.Куліша, 3, та Масляка Богдана Мирославовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Шевченка, 224, про передачу в оренду земельної ділянки
площею 0,1206га для обслуговування будівель торгівлі за адресою:
м.Пустомити, вул.Грушевського, 27а, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 21.10.2014р., 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 Щипелю Михайлу Володимировичу та Масляку Богдану
Мирославовичу в оренду терміном на 10 років земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:004:0039)
площею 0,1206га для обслуговування будівель торгівлі, яка розташована
на вул.Грушевського у м.Пустомити.
2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у розмірі трьох відсотків нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
3. Зобов’язати Щипеля Михайла Володимировича та Масляка Богдана
Мирославовича 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. Щипелю Михайлу Володимировичу та Масляку Богдану Мирославовичу
до 30.11.2014р. 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 №1590
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про затвердження детального
плану території в межах вулиць
Львівської та Садівничої в с.Наварія
Розглянувши звернення Релігійної громади Української Греко-Католицької
Церкви в с.Наварія про затвердження детального плану території в межах вулиць
Львівської та Садівничої в с.Наварія, розробленого ТзОВ “Інститут
геоінформаційних систем”, та надання Релігійній громаді УГКЦ в с.Наварія
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо передачі у постійне
користування земельної ділянки орієнтовною площею 0,13га під розміщення
культових споруд на вул.Львівській у с.Наварія, на підставі протоколу
громадських слухань щодо обговорення детального плану території від
16.10.2014р. та протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради
від 21.10.2014р., 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 в межах вулиць Львівської та
Садівничої в с.Наварія.
2. Надати Релігійній громаді Української Греко-Католицької Церкви в
с.Наварія дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо передачі у
постійне користування земельної ділянки орієнтовною площею 0,13га для
обслуговування культових будівель та споруд, яка розташована на
вул.Львівській у с.Наварія.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1591
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у постійне користування
Релігійній громаді УГКЦ Успіння
Пресвятої Богородиці в м.Пустомити
Розглянувши звернення Релігійної громади УГКЦ Успіння Пресвятої
Богородиці в м.Пустомити про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки та передачі в постійне користування для
будівництва культових споруд на вул.Піщанці у м.Пустомити, виготовлений
ПП “Центр ринкових досліджень”, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 21.10.2014р., керуючись ст. ст. 12, 39, 92, 116
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 Релігійній громаді
УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці в м.Пустомити у постійне
користування земельної ділянки для будівництва та обслуговування
культових будівель та споруд на вул.Піщанці в м.Пустомити.
2. Передати Релігійній громаді УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці в
м.Пустомити у постійне користування земельну ділянку (кадастровий
номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0281) площею 0,2896га для
будівництва та обслуговування культових будівель та споруд, яка
розташована на вул.Піщанці у м.Пустомити.

3. Зобов’язати Релігійну громаду УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці в
м.Пустомити 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 №1592
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у постійне користування
Релігійній громаді (парафії) УГКЦ м.Пустомити
Храму преп.Симеона Стовпника
Розглянувши звернення Релігійної громади (парафії) УГКЦ м.Пустомити
Храму преп.Симеона Стовпника про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки та передачі в постійне користування для
розміщення культових споруд (церкви, дзвіниці) за адресою: м.Пустомити,
вул.Дрогобицька, 15, виготовлений ПП “Центр ринкових досліджень”, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
21.10.2014р., керуючись ст. ст. 12, 39, 92, 116 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 Релігійній громаді
(парафії) УГКЦ м.Пустомити Храму преп.Симеона Стовпника у постійне
користування земельної ділянки під розміщення культових будівель та
споруд (церкви, дзвіниці) за адресою: м.Пустомити, вул.Дрогобицька, 15.
2. Передати Релігійній громаді (парафії) Української Греко-Католицької
Церкви м.Пустомити у постійне користування земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:002:0338)
площею 0,1000га для розміщення культових будівель та споруд (церкви,
дзвіниці), яка розташована на вул.Дрогобицькій у м.Пустомити.

3. Зобов’язати Релігійну громаду (парафію) Української Греко-Католицької
Церкви м.Пустомити 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 №1593
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про надання Відділу освіти
Пустомитівської районної державної
адміністрації дозволу на
розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши звернення Відділу освіти Пустомитівської районної
державної адміністрації про закріплення земель за Пустомитівською ЗОШ №1,
на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради
від 21.10.2014р., керуючись ст. ст. 12, 38, 39, 92, 123 Земельного кодексу
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Відділу освіти Пустомитівської районної державної адміністрації
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне
користування земельної ділянки орієнтовною площею 4,00га для
обслуговування будівель школи на вул.Парковій у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1594
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про надання Відділу освіти
Пустомитівської районної державної
адміністрації дозволу на
розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши звернення Відділу освіти Пустомитівської районної
державної адміністрації про закріплення земель за Пустомитівською ЗОШ №2,
на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради
від 21.10.2014р., керуючись ст. ст. 12, 38, 39, 92, 123 Земельного кодексу
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Відділу освіти Пустомитівської районної державної адміністрації
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне
користування земельної ділянки орієнтовною площею 3,80га для
обслуговування будівель школи на вул.Д.Дяченко у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1595
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки
на вул.Львівській у с.Наварія
Розглянувши звернення ПП “Гал-Юрбуд” про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,3919га для
будівництва та обслуговування будівельно-виробничої бази за адресою:
с.Наварія, вул.Львівська, 148б, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 21.10.2014р.,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 ПП “Гал-Юрбуд” згоду на продаж шляхом викупу земельної
ділянки (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:001:0204)
площею 0,3919га, яка розташована за адресою: с.Наварія, вул.Львівська,
148б, для будівництва та обслуговування будівельно-виробничої бази.
2. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради замовити
у суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,3919га, яка
розташована за адресою: с.Наварія, вул.Львівська, 148б, з метою її
продажу шляхом викупу ПП “Гал-Юрбуд” для будівництва та
обслуговування будівельно-виробничої бази.
3. Оплату видатків на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, яка розташована за адресою: с.Наварія, вул.Львівська, 148б,
провести після сплати ПП “Гал-Юрбуд” 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: с.Наварія, вул.Львівська, 148б, 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 №1596
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про надання ДП “Прикарпатзахідтранс”
ВАТ “Південно-захід транснафтопродукт”
АК “Транснафтопродукт” дозволу на
розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши звернення ДП “Прикарпатзахідтранс” ВАТ “Південно-захід
транснафтопродукт” АК “Транснафтопродукт” про надання дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0009га під будівництво колодязя системи виявлення
витоків в м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 21.10.2014р., керуючись ст. ст. 12, 67, 93, 124,
134 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати
ДП
“Прикарпатзахідтранс”
ВАТ
“Південно-захід
транснафтопродукт” АК “Транснафтопродукт” дозвіл на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0009га для будівництва та обслуговування
колодязя системи виявлення витоків, яка розташована на захід від
автодороги м.Пустомити-с.Семенівка у південній частині м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1597
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про зміну цільового
призначення земельної ділянки
Вовка Романа Петровича
Розглянувши заяву Вовка Романа Петровича, мешканця м.Пустомити,
вул.Радоцинська, 5, про затвердження проекту землеустрою щодо 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,
господарських будівель і споруд” на вул.Радоцинській 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 21.10.2014р., 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 Вовка Романа Петровича для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Радоцинській у м.Пустомити.
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки Вовка Романа Петровича
площею 0,0531га із “для ведення особистого селянського господарства”
на цільове призначення “для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд” на вул.Радоцинській у
м.Пустомити
(кадастровий
номер
земельної
ділянки
–
4623610100:01:003:0231).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1598
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про припинення права користування
земельною ділянкою під городництво
Розглянувши заяву Дикої Оксани Євгенівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Дрогобицька, 20, про припинення права користування земельною ділянкою,
яка була виділена їй під городництво, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 21.10.2014р., 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 Дикої Оксани Євгенівни земельною
ділянкою площею 0,10га.
2. Передати вказану земельну ділянку до складу земель запасу
Пустомитівської міської ради.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1599
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Дулібі Емілії Тадеївні
Розглянувши заяву Дуліби Емілії Тадеївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Дрогобицька, 18, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Дрогобицькій у м.Пустомити, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ТзОВ “Центр землеустрою”, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 21.10.2014р., 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 Дулібі Емілії Тадеївні
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
житлового
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул.Дрогобицькій у м.Пустомити.
2. Передати Дулібі Емілії Тадеївні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:002:0336)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Дрогобицькій у
м.Пустомити.

3. Зобов’язати Дулібу Емілію Тадеївну 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 №1600
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Карпінець Людмилі Сергіївні
Розглянувши заяву Карпінець Людмили Сергіївни, мешканки
м.Пустомити, вул.Шевченка, 264, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Шевченка у м.Пустомити, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ПП “Центр ринкових досліджень”, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 21.10.2014р.,
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 Карпінець Людмилі
Сергіївні земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Шевченка у м.Пустомити.
2. Передати Карпінець Людмилі Сергіївні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:001:0311)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Шевченка у
м.Пустомити.

3. Зобов’язати Карпінець Людмилу Сергіївну 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 №1601
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Лембінену Валерію Вікторовичу
Розглянувши заяву Лембінена Валерія Вікторовича, мешканця с.Наварія,
вул.Львівська, 62а, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,1025га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Львівській 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 21.10.2014р.,
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 Лембінену Валерію
Вікторовичу земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Львівській у с.Наварія.
2. Передати Лембінену Валерію Вікторовичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:02:001:0249)
площею 0,1025га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Львівській у
с.Наварія.

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

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1602
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Савчук Ніні Миколаївні
Розглянувши заяву Савчук Ніни Миколаївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Рильського, 14, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка
розташована на вул.Рильського 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 21.10.2014р.,
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 Савчук Ніні Миколаївні
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул.Рильського у
м.Пустомити.
2. Передати Савчук Ніні Миколаївні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:001:0313)
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Рильського у
м.Пустомити.

3. Зобов’язати Савчук Ніну Миколаївну 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 №1603
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Сеньків Лесі Володимирівні
Розглянувши заяву Сеньків Лесі Володимирівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Шевченка, 89, про передачу у власність земельної ділянки площею 0,0980га
для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка розташована на
вул.Шевченка у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений
Пустомитівським РВВ ЦДЗК, на підставі протоколу засідання постійної комісії
з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 21.10.2014р., 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 Сеньків Лесі
Володимирівні земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Шевченка у м.Пустомити.
2. Передати Сеньків Лесі Володимирівні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:001:0314)
площею 0,0980га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована на вул.Шевченка у
м.Пустомити.

3. Зобов’язати Сеньків Лесю 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 №1604
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Дулібі Емілії Тадеївні
Розглянувши заяву Дуліби Емілії Тадеївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Дрогобицька, 18, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,0366га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на
вул.Дрогобицькій у м.Пустомити, взявши до уваги проект землеустрою щодо
відведення у власність вказаної земельної ділянки, виготовлений ТзОВ “Центр
землеустрою”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 21.10.2014р., 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 Дулібі Емілії Тадеївні
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства на вул.Дрогобицькій у м.Пустомити.
2. Передати Дулібі Емілії Тадеївні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:002:0337)
площею 0,0366га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Дрогобицькій у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Дулібу Емілію Тадеївну 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 №1605
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Карпінець Людмилі Сергіївні
Розглянувши заяву Карпінець Людмили Сергіївни, мешканки
м.Пустомити, вул.Шевченка, 264, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,0490га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Шевченка 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 21.10.2014р.,
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 Карпінець Людмилі
Сергіївні земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства на вул.Шевченка у м.Пустомити.
2. Передати Карпінець Людмилі Сергіївні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:001:0310)
площею 0,0490га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Шевченка у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Карпінець Людмилу Сергіївну 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 №1606
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Савчук Ніні Миколаївні
Розглянувши заяву Савчук Ніни Миколаївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Рильського, 14, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,0964га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на
вул.Рильського 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 21.10.2014р., 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 Савчук Ніні Миколаївні
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства на вул.Рильського у м.Пустомити.
2. Передати Савчук Ніні Миколаївні у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:001:0312)
площею 0,0964га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул.Рильського у м.Пустомити.
3. Зобов’язати Савчук Ніну Миколаївну 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 №1607
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про надання Ваценко Вірі Йосипівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Ваценко Віри Йосипівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Д.Дяченко, 10/14, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0024га
для гаражного будівництва 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
21.10.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Ваценко Вірі Йосипівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0024га для гаражного будівництва на вул.Д.Дяченко у
м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1608
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про надання Джигалюк Галині Дмитрівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Джигалюк Галини Дмитрівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Чайковського, 6, про внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради №1053 від 03.11.2009р. “Про надання Джигалюк
Галині Дмитрівні 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 0,10га для
будівництва та обслуговування житлового будинку на вул.Чайковського 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 21.10.2014р., 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 №1053 від 03.11.2009р. “Про надання Джигалюк Галині
Дмитрівні дозволу на виготовлення технічної документації з передачі у
власність земельної ділянки”.
2. Надати Джигалюк Галині Дмитрівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Чайковського у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1609
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про надання Дутці Михайлу Степановичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Дутки Михайла Степановича, мешканця м.Пустомити,
вул.Винниченка, 3, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,08га для
будівництва та обслуговування житлового будинку на вул.Винниченка у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 21.10.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Дутці Михайлу Степановичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,08га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Винниченка у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1610
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про надання Іваніцькій Ірині Євгеніївні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Іваніцької Ірини Євгеніївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Шевченка, 56, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі у власність земельної ділянки площею 0,1000га для будівництва
та обслуговування житлового будинку на вул.Шевченка у м.Пустомити, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
21.10.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Іваніцькій Ірині Євгеніївні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Шевченка у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1611
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про надання Кашицькій Галині Едуардівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Кашицької Галини Едуардівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Шевченка, 12, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки площею 0,0789га для
будівництва та обслуговування житлового будинку на вул.Шевченка у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 21.10.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Кашицькій Галині Едуардівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,08га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Шевченка у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1612
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про надання Лемішко Оксані Борисівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Лемішко Оксани Борисівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Січових Стрільців, 5, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки площею 0,0449га для
будівництва та обслуговування житлового будинку на вул.Січових Стрільців у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 21.10.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Лемішко Оксані Борисівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,05га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Січових Стрільців у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1613
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про надання Стахів Марії Петрівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Стахів Марії Петрівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Шевченка, 211а, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки площею 0,0996га для
будівництва та обслуговування житлового будинку на вул.Шевченка у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 21.10.2014р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Стахів Марії Петрівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд на вул.Шевченка у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1614
тридцять сьома сесія шостого демократичного скликання
30.10.2014р.
Про надання Іваніцькій Ірині Євгеніївні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши заяву Іваніцької Ірини Євгеніївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Шевченка, 56, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,05га для
ведення особистого селянського господарства на вул.Шевченка у м.Пустомити,
на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради
від 21.10.2014р., 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 Іваніцькій Ірині Євгеніївні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,05га для ведення особистого селянського господарства на
вул.Шевченка у м.Пустомити.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

