Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 1262
тридцять шоста сесія сьомого демократичного скликання
17.10.2018р.
Про врегулювання ситуації, яка склалася
навколо виділення учасникам АТО
земельних ділянок у селі Наварія
біля озера Наварія
(Щирецького водосховища)
З метою врегулювання ситуації, яка склалася навколо виділення
учасникам АТО земельних ділянок у селі Наварія біля Наварійського озера
(Щирецького водосховища), беручи до уваги Генеральний план села Наварія
Пустомитівського району Львівської області, задля збереження озера Наварія
(Щирецького водосховища) як зони відпочинку, спорту та дозвілля для
мешканців міста Львова та сусідніх населених пунктів, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 01.10.2018р.,
керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Заборонити у відповідності до Генерального плану села Наварія
виділення земельних ділянок для будь-якого будівництва та ведення
сільськогосподарської діяльності у селі Наварія в прилеглій до озера
Наварія (Щирецького водосховища) території (на місці лісів, зелених
насаджень загального користування, спортивних майданчиків та місць
масового відпочинку людей).
2. Погодитись з доцільністю надання земельних ділянок у відповідності до
чинного законодавства України у селі Наварія неподалік від озера
Наварія (Щирецького водосховища):
- учасникам АТО – для дачного будівництва в урочищі «старий
кар’єр»;
- власникам житлових будинків на вулиці Наливайка Северина у селі
Наварія – для обслуговування житлових будинків та ведення
особистого селянського господарства (на земельних ділянках, які
розташовані на схід від озера Наварія (Щирецького водосховища)
та сформовані у ХХ-ому столітті).

3. Створити робочу групу з метою врегулювання ситуації, яка склалася
навколо виділення учасникам АТО земельних ділянок у селі Наварія біля
озера Наварія (Щирецького водосховища), у складі:
- Бешлея Івана Юрійовича – депутата Пустомитівської міської ради,
представника мешканців села Наварія (голови робочої групи);
- Побігушки Григорія Мар’яновича – депутата Пустомитівської
міської ради, представника мешканців села Наварія;
- Юраса Романа Ігоровича – депутата Пустомитівської міської ради,
голови постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради;
- Березового Андрія Ігоровича – представника громадськості села
Наварія (за згодою);
- Батори Ігоря Івановича – представника громадськості села Наварія
(за згодою);
- Маслюка Романа Володимировича – представника мешканців
вулиці Наливайка Северина у селі Наварія (за згодою);
- Дмитришина Романа – представника громадськості села
Малечковичі (за згодою);
- Явин Ольги – представника громадськості села Малечковичі (за
згодою);
- Мельник Наталії – представника громадськості села Малечковичі
(за згодою);
- Заболотовського Володимира Миколайовича – представника
Пустомитівської міської громадської ради (за згодою);
- Біляка Віталія Васильовича – представника Громадської організації
«Гвардія патріотів» (за згодою);
- представника Координаційної ради учасників бойових дій
Львівщини (за згодою);
- представника Спілки ветеранів АТО Пустомитівського району (за
згодою);
- представника Львівської обласної державної адміністрації (за
згодою);
- представника Пустомитівської районної державної адміністрації (за
згодою);
- Чолія Тараса Богдановича – депутата Львівської міської ради,
представника Львівської міської ради (за згодою);
- представника ЛМКП «Львівтеплоенерго» (за згодою);
- представника Держземагенства у Пустомитівському районі (за
згодою);
- представника
Відділу
містобудування
та
архітектури
Пустомитівської районної державної адміністрації (за згодою);
- Лутчина
Богдана
Львовича
–
інженера-землевпорядника
Пустомитівської міської ради;
- Кудерського Андрія Петровича – архітектора-будівельника
Пустомитівської міської ради;
- Бучковської Наталії Степанівни – юрисконсульта Пустомитівської
міської ради;

- Бутляра Степана Богдановича - мешканця вулиці Наливайка
Северина у селі Наварія (за згодою);
- Зайончковського Андрія Володимировича – учасника АТО (за
згодою);
- Бутляра Андрія Степановича – мешканця вулиці Наливайка
Северина у селі Наварія, учасника АТО (за згодою);
- Качмара Юрія Михайловича – учасника АТО (за згодою);
- Попадюка Олексія Миколайовича – учасника АТО (за згодою);
- Нікітіна Павла Юрійовича – учасника АТО (за згодою);
- Саврука Романа Йосифовича – депутата Пустомитівської міської
ради, учасника АТО (за згодою).
4. Створити комісію для попереднього розгляду заяв щодо виділення
земельних ділянок учасникам АТО для дачного будівництва в урочищі
«старий кар’єр» у селі Наварія неподалік від озера Наварія (Щирецького
водосховища) у складі:
- Біляка Віталія Васильовича – представника Громадської організації
«Гвардія патріотів» (голови комісії);
- Бешлея Івана Юрійовича – депутата Пустомитівської міської ради,
представника мешканців села Наварія;
- Житницької Наталії Юріївни – депутата Пустомитівської міської
ради, голови постійної депутатської комісії з питань комунального
майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та
екології Пустомитівської міської ради;
- Гвоздюка Ростислава Миколайовича – депутата Пустомитівської
міської ради, секретаря постійної депутатської комісії з питань
комунального
майна,
житлово-комунального
господарства,
благоустрою та екології Пустомитівської міської ради;
- Голуба Володимира Володимировича – депутата Пустомитівської
міської ради, заступника голови постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1263
тридцять шоста сесія сьомого демократичного скликання
17.10.2018р.
Про розгляд питання щодо подальшого
перебування на посаді заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради
Розглянувши питання щодо подальшого перебування на посаді
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Кардаша Володимира Ярославовича, з метою дотримання ст.62 Конституції
України, керуючись Кодексом законів України про працю, ст.26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Відкласти розгляд питання щодо подальшого перебування на посаді
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Кардаша Володимира Ярославовича до моменту набрання законної сили
рішенням суду у справі щодо можливого вчинення ним дій за ознаками
корупційного злочину.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 1264
тридцять шоста сесія сьомого демократичного скликання
17.10.2018р.
Про розгляд колективного звернення
мешканців житлового кварталу
«Юність» міста Пустомити
Розглянувши колективне звернення мешканців житлового кварталу
«Юність» міста Пустомити про проблеми, які потрібно вирішувати у кварталі,
керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Розглянути колективне звернення мешканців житлового кварталу
«Юність» міста Пустомити під час формування бюджету міста на 2019
рік.

Міський голова

Олег Серняк

