Пустомитівська
міська рада

5 6 - а чергова сесія

Пустомитівської міської ради
VII демократичного скликання
11 серпня 2020 року
м.Пустомити

Порядок денний

доповідає Бешлей І.Ю.

1.Про затвердження розпоряджень міського голови.
2.Про затвердження звіту щодо виконання місцевого бюджету за 6 місяців 2020 року.
3.Про внесення змін до рішення Пустомитівської міської ради від 03.03.2020 №1970 “Про

спрямування обсягу вільного залишку бюджетних коштів, що склався станом на 01 січня
2020 року”.
4.Про розгляд заяв, звернень та інших пропозицій:
5.Про внесення змін до місцевих цільових галузевих соціально-економічних програм.
6.Розгляд звернення Асоціації місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна –
Карпатська агенція регіонального розвитку».
доповідає Когут Н.М.
7.Розгляд звернення відділу освіти Пустомитівської РДА.
доповідає Житницька Н.Ю.
8.Надання земельних ділянок особам, які перебувають на обліку у Пустомитівській міській
раді для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд.
9.Про внесення змін до Положення про порядок передачі у власність громадянам земельних
ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і
споруд.
10.Присвоєння назви вулиці у кварталі забудови «Новий світ» у м. Пустомити.
11.Про внесення змін до Правил благоустрою міста Пустомити та села Наварія.
12.Про включення потенційних об’єктів оренди – нежитлове приміщення комунальної
власності Пустомитівської міської ради.
13.Про затвердження умов оренди нежитлових приміщень за адресами: с.Наварія,
вул.Львівська,1 та м.Пустомити, вул.Відродження, 17.
14.Розгляд звернень учасників АТО
про виділення земельних ділянок для
індивідуального житлового будівництва на території Пустомитівської міської ради:
- Піщур Іван Степанович (м.Львів в/ч А4623 «Є» )
- Мищишин Юрій Зеновійович (м.Львів вул. Виговського 55/46а)
- Дитинишин Володимир Ярославович (м.Львів вул. Суботівська 2/79)
- Сільник Віталій Степанович ( м.Пустомити вул. Молодіжна,8).
15. Розгляд звернень учасників АТО/ООС, які мешкають за межами м.Пустомити та
с.Наварія про виділення земельних ділянок для індивідуального житлового
будівництва на території Пустомитівської міської ради.
Додаток №1
16.Розгляд звернення учасника АТО Піщур Іван Степанович про виділення земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства на території Пустомитівської
міської ради.
17.Розгляд звернення учасника АТО Ліхоніна Владислава Миколайовича про виділення
земельної ділянки під будівництво гаражу на території Пустомитівської міської ради.
доповідає Юрас Р.І.
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18.Розгляд звернення Гарайди Анатолія Богдановича про затвердження детального плану

території між вул. М. Грушевського та землекористуванням Львівської залізниці у місті
Пустомити.
19.Розгляд звернення Гордієнка Олексія Сергійовича та Жегалова Дениса Олександровича
про затвердження детального плану території
між вул. Б. Хмельницького та
землекористуванням Львівської залізниці у місті Пустомити.
20.Розгляд звернення ТзОВ «Львів-Інтерсервіс» про затвердження детального плану
території між автодорогою державного значення Т-1416 та межею села Наварія у селі
Наварія.
21.Розгляд звернення мешканців вулиці Привокзальної про затвердження детального плану
території між вул. Привокзальною та землекористуванням Львівської залізниці у місті
Пустомити.
22.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної
ділянки комунальної власності площею 1,69 га під розміщення кладовища (місто Пустомити,
вулиця Дрогобицька).
23.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної
ділянки комунальної власності площею 2,2478 га під розміщення кладовища (місто
Пустомити, вулиця З. Бабія).
24.Розгляд звернення Яводчака Миколи Федоровича про надання дозволу на виготовлення
детального плану території між вулицями Д. Галицького та П. Тичини у місті Пустомити з
метою зміни цільового призначення земельної ділянки.
25.Розгляд звернення Іваничко Віри Петрівни про надання дозволу на виготовлення
детального плану території між вулицями М. Грушевського та Парковою у місті Пустомити з
метою виготовлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку для укладення
її договору оренди.
26.Розгляд депутатського звернення А.Жидачека про виготовлення детального плану між
вулицями М. Грушевського та Спортивною у місті Пустомити з метою передачі ОСББ у
власність (користування) земельних ділянок під розміщення багатоквартирних будинків.
27.Розгляд звернення Білик Марія Миколаївни про надання дозволу на виготовлення
детального плану території між вулицями Садовою та Відродження у місті Пустомити з
метою встановлення мийки самообслуговування на земельній ділянці, яка перебуває у її
власності.
28.Розгляд звернення Дельманович Віри Антонівни про надання дозволу на виготовлення
детального плану території земельної ділянки площею 0,25 га, яка розташована у с. Наварія
на вул. Львівській 156.
29. Розгляд звернення Мамаш Марії Ярославівни про надання дозволу на виготовлення
детального плану території між вулицею І. Мазепи та землекористуванням Львівської
залізниці з метою будівництва гаражу.
30.Розгляд звернення Батори Ігоря Івановича про передачу в оренду для обслуговування
будівлі автомайстерні земельної ділянки площею 0,1206 га, яка розташована на вул. Б.
Хмельницького, 10а.
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31.Розгляд звернення Голуба Володимира Володимировича про передачу в оренду для

обслуговування будівель котельні та станції по технічному обслуговуванню тваринницьких
ферм земельної ділянки площею 0,4349 га, яка розташована на вул. Глинській, 32 у м.
Пустомити.
32.Розгляд звернення ПрАТ «Львівобленерго» про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1276 га під розміщення
трансформаторної підстанції (ПС 35/10 кВ №168), яка розташована на вул. Шкільній у м.
Пустомити.
Про передачу у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель та споруд :
33.Пецух Катерина Йосипівна (площею 0,1000 га, м. Пустомити, вул. А. Дигдаловича, 6).
34.Мельник Андрій Вікторович (площею 0,1000 га, м. Пустомити, вул. В. Кучабського, 3).
35.Федорко Василь Степанович (площею 0,0317га, м. Пустомити, вул. П. Чайковського, 28).
36.Проців Василь Ярославович (площею 0,0800 га, м. Пустомити, кв. заб. «Мирний»,
діл.№64).
37.Скоропська Ольга Миколаївна (площею 0,0945 га, с. Наварія, вул. В. Стефаника, 47).
38.Олива Ірина Степанівна (площею 0,0990 га, м. Пустомити, кв. заб. «Східний»).
39.Трухан Ярослав Михайлович (площею 0,1000 га, м. Пустомити, вул. Відродження, 8).
40.Говенко Ірина Ярославівна (площею 0,0800 га, с. Наварія, кв. заб. «Лісовий» діл. №49).
41.Валько Степан Володимирович (площею 0,1000 га, м. Пустомити, вул. Лугова, 142).
42.Гуку Володимиру Михайловичу (площею 0,1000 га, м. Пустомити, вул. Лугова, 176).
Про передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського
господарства:
43.Харітонов Дмитро Сергійович (площею 0,0990 га, м. Пустомити, між кв. заб. «Вигадівка»
та межею міста Пустомити).
44.Валько Степан Володимирович (площею 0,0072 га, м. Пустомити, вул. Лугова).
45.Розгляд звернення Ідіятова Віктора Харистовича про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку земельної ділянки площею 0,10 га, яка розташована у кварталі забудови
«Юність-4» ділянка №44.
46.Розгляд звернення Лещишин Мар’яни Юріївни про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку земельної ділянки площею 0,10 га, яка розташована на вул. Львівській
біля будинку 156 у с. Наварія.
47.Розгляд звернення Голдуна Юрія Петровича про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність для гаражного будівництва земельної
ділянки орієнтовною площею 0,004 га, яка розташована на вул. І. Мазепи у місті Пустомити.
48.Розгляд звернення Найденка Андрія Вікторовича про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських будівель та споруд земельної ділянки на території
Пустомитівської міської ради.
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49.Розгляд звернення Древняк Лідії Тарасівни про надання у власність для будівництва та

обслуговування житлового будинку земельної ділянки площею 0,06 га на вул. А.
Шептицького у м. Пустомити.
50.Розгляд звернення Костишина Андрія Степановича про надання дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо передачі у власність для ведення особистого
селянського господарства земельної ділянки площею 0,0303 га, яка розташована на вул. П.
Чайковського у м. Пустомити.
51.Розгляд звернення Мельника Андрія Вікторовича про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність для ведення особистого селянського
господарства земельної ділянки площею 0,27 га, яка розташована на вул. В. Кучабського у
м. Пустомити.
52.Розгляд звернення Боцвін Ольги Степанівни про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність для ведення особистого селянського
господарства земельної ділянки площею 0,0116 га, яка розташована на вул. А. Дигдаловича
у м. Пустомити.
53.Розгляд звернення Хомяк Лесі Антонівни про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо передачі у власність для ведення особистого селянського господарства
земельної ділянки площею 0,1458 га, яка розташована на вул. П. Тичини у м. Пустомити.
54.Розгляд звернення Матвіїва Андрія Миколайовича про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність для ведення особистого селянського
господарства земельної ділянки площею 0,05 га, яка розташована на вул. П. Тичини у м.
Пустомити.
55.Розгляд звернення Пукаса Івана Васильовича про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність для ведення особистого селянського
господарства земельної ділянки площею 0,08 га, яка розташована на вул. С. Наливайка у м.
Пустомити.
56.Розгляд звернення Марка Михайла Євгеновича про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо передачі у власність для ведення особистого селянського
господарства земельної ділянки площею 0,0960 га, яка розташована на вул. С. Наливайка у
м. Пустомити.
57.Розгляд звернення Пенькової Ганни Юріївни про внесення змін у рішення
Пустомитівської міської ради від 03.03.2020 року №2006.
58.Розгляд звернення Шокало Надії Фотинівни про надання дозволу на виготовлення
дублікату сертифікату на середню земельну частку (пай), яка визначилась при
роздержавленні земель ВАТ «Птахофабрика «Пустомитівська» на території Пустомитівської
міської ради.
59.Розгляд звернення Галяри Ярослава Федоровича про надання дозволу на виготовлення
дублікату сертифікату на середню земельну частку (пай), яка визначилась при
роздержавленні земель ВАТ «Птахофабрика «Пустомитівська» на території Пустомитівської
міської ради.
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60.Розгляд звернення Павельчака Андрія Васильовича про надання дозволу на

виготовлення технічної документації із землеустрою з метою передачі у власність для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельної ділянки площею 0,42 га
на території Пустомитівської міської ради.
61.Розгляд звернення Бурдан Марії Теодорівни про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою з метою передачі у власність для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва земельної ділянки площею 3,31 га на території
Пустомитівської міської ради.
62.Розгляд звернення Пташинської Наталії Євгенівни про передачу у власність для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва наступних земельних ділянок на території
Пустомитівської міської ради:
-0,2193 га – рілля;
-0,0600 га – кормові угіддя.
63.Розгляд звернення Патрик Лесі Євгенівни про передачу у власність для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва наступних земельних ділянок на території
Пустомитівської міської ради:
-0,2193 га – рілля;
-0,0600 га – кормові угіддя.
64.Розгляд звернення Павлишин Іванни Іванівни про передачу у власність для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва наступних земельних ділянок на території
Пустомитівської міської ради:
-0,4502 га – рілля;
-0,1200 га – кормові угіддя.
65.Розгляд звернення Батька Івана Васильовича про затвердження акту встановлення та
узгодження меж земельної ділянки, яка розташована на вул. Садовій у м. Пустомити.
66.Розгляд звернення Покидько Ольги Сергіївни щодо вирішення земельного спору з
сусідом Вербовецьким Володимиром Степановичем (с. Наварія, вул. Львівська).
Проекти рішень
§-1
1.Затвердити розпорядження міського голови:
- від 15.07.2020 №02-04/140 “Про передачу на баланс Пустомитівського міського житловокомунального підприємства обладнання коворкінгового простору на вул.Парковій
м.Пустомити”;
- від 15.07.2020 №02-04/141 “Про передачу на баланс Пустомитівського міського житловокомунального підприємства обладнання спортивно-дитячого майданчика на
вул.Спортивна м.Пустомити”.
§-2
1. Інформацію про виконання міського бюджету за 6 місяців 2020 року прийняти до відома.
2. Затвердити звіт про виконання бюджету Пустомитівської міської ради за 6 місяців 2020
року (згідно з додатками №1, №2, №3 та №4):
- по доходах, всього в сумі 17 626 047,28 грн.,
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із них:


доходи загального фонду в сумі 15 084 996,39 грн.,
у тому числі:
o інші субвенції з місцевого бюджету – 374 000,00 грн..

доходи спеціального фонду в сумі 2 541 050,89 грн.,
у тому числі:
○ субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних
проектів – 1 000 000,00 грн.;
○ інші субвенції з місцевого бюджету – 93 000,00 грн..
- по видатках, всього в сумі 18 120 816,77 грн.,
із них:
 видатки загального фонду в сумі 9 236 634,79 грн.;
 видатки спеціального фонду в сумі 8 884 181,98 грн..
§-3
1.Внести зміни до підпункту 1.2 пункту 1 рішення Пустомитівської міської ради від 03.03.2020
№1970 “Про спрямування обсягу вільного залишку бюджетних коштів, що склався станом на
01 січня 2020 року”, виклавши його у новій редакції:
“Виділити субвенцію в сумі 80 000,00 грн. до обласного бюджету Львівської області
на співфінансування проведення поточного середнього ремонту з влаштування освітлення
(облаштування доріг та дорожніх пристроїв) на пішохідних переходах автомобільних доріг
С141228 Об’їзд м.Пустомити (м.Пустомити км 1+300) (26 700,00 грн), С141205 ПустомитиПоршна (м.Пустомити км 0+950) (26 600,00 грн.), С141207 Пустомити-Містки (м.Пустомити
км 1+200) (26 700,00 грн.) за КПКВКМБ 0119730 КФК 0180 “Субвенція з місцевого бюджету
на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах” КЕКВ 2620 “Поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів”.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради (голова І. Бешлей).
§-4
§-5
Внесення змін до місцевих програм
§-6
1. Вступити до Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати Україна –
Карпатська агенція регіонального розвитку”.
2.Делегувати повноваження Пустомитівському міському голові представляти
Пустомитівську міську раду у Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон
Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку”.
3. Передбачити в бюджеті кошти у сумі 10 000 грн як членський внесок на 2021 рік та в
подальшому сплачувати щорічні членські внески відповідно до Рішення Загальних зборів
Асоціації.
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4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради.
§-7
1.Підтримати необхідність розгляду після утворення та початку діяльності Пустомитівської
міської об’єднаної територіальної громади питання передачі повноважень засновника
ДЮСШ «Юність» та Пустомитівського районного центру дитячо-юнацької творчості від
Відділу освіти Пустомитівської районної державної адміністрації шляхом проведення
реорганізації вказаних установ.
§ -8
1.Надати учасникам Антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях та
особам, які відповідають умовам надання земельних ділянок, на підставі пункту 4
Положення Пустомитівської міської ради про порядок передачі у власність громадянам
земельних ділянок для будівництва та обслуговування дозволи на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд у кварталі
індивідуальної житлової забудови “Новий світ” у м.Пустомити згідно з додатком до рішення.
Додаток №1
Громадяни України, яким надаються дозволи на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських будівель і споруд у кварталі індивідуальної
житлової забудови “Новий світ ” у м.Пустомити
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Дані про заявника
Прізвище

Ім’я

По-батькові

Іванців
Бабаченко
Копін
Борецький
Чувашова
Голдун
Ташак
Котелько
Марко
Кревнюх

Тарас
Дмитро
Володимир
Юрій
Любов
Юрій
Роман
Петро
Маргарита
Василь

Остапович
Сергійович
Миколайович
Ярославович
Анатоліївна
Петрович
Ількович
Павлович
Олександрівна
Михайлович

Мудрак
Турко
Устяк
Мащак
Худа
Шабаковська
Чад
Созанський
Диба (Борис)
Сад
Житницька

Данія
Віктор
Ольга
Володимир
Світлана
Наталія
Любомира
Мирон
Емілія
Марія
Наталія

Романівна
Петрович
Олексіївна
Ярославович
Володимирівна
Омелянівна
Теодорівна
Антонович
Іванівна
Констянтинівна
Юріївна

Дата реєстрації
заяви

Номер
ділянки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Площа
земельної
ділянки

12.03.1981
18.04.1990
04.09.1992
27.11.1992
03.12.1992
07.12.1992
29.12.1992
28.05.1993
26.08.1993
09.09.1993
27.09.1993
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Брилич
Мандзик
Федорак
Кузьмич
Шевчук
Мельник
Ухачевич
Мандзій (Карпій)

Буньо
Карпяк
Духнич
Пакош
Березівський
Шаламай
Коваліско
Юрас
Цебак
Косаняк
Дяків
Абрамюк
Верещинська
Волощук
Грабарчук
Чан
Гриньків
Пешко
Бокало
Врублевська
Боцко
Іваніщак
Канда
Цимбала
Віхоть
Ананевич
Ворохоб
Фіцик
Головатий
Мойсеєнко

Василь
Богдан
Іван
Богдан
Ольга
Марія
Ярослав
Віра
Галина
Віра
Даниїла
Ольга
Володимир
Михайло
Любов
Ігор
Федір
Надія
Іван
Олена
Катерина
Надія
Володимир
Мирон
Любов
Ігор
Леся
Іванна
Іван
Василь
Олександра
Михайло
Надія
Олена
Борис
Ганна
Борис
Галина

Іванович
Іванович
Петрович
Тимофійович
Григорівна
Дмитрівна
Петрович
Іванівна
Петрівна
Михайлівна
Іванівна
Юліянівна
Михайлович
Володимирович
Йосипівна
Михайлович
Семенович
Дмитрівна
Іванович
Євгенівна
Іванівна
Якимівна
Данилович
Васильович
Олексіївна
Леонідович
Іванівна
Павлівна
Павлович
Євстахович
Євгенівна
Петрович
Іванівна
Веніамінівна
Петрович
Львівна
Романович
Миколаївна

29.09.1993
29.09.1993
29.09.1993
11.10.1993
13.10.1993
13.10.1993
22.10.1993
26.10.1993
27.10.1993
02.11.1993
02.11.1993
05.11.1993
10.11.1993
11.11.1993
26.11.1993
02.12.1993
20.12.1993
28.12.1993
12.01.1994
13.01.1994
13.01.1994
13.01.1994
20.01.1994
25.01.1994
25.01.1994
28.01.1994
03.02.1994
10.02.1994
28.02.1994
02.03.1994
02.03.1994
03.03.1994
15.03.1994
25.03.1994
08.04.1994
12.04.1994
13.04.1994
13.04.1994

§-9
1.Внести зміни до Положення про порядок передачі у власність громадянам земельних
ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд:
- виклавши пункт 4 Положення у наступній редакції:
«Земельні ділянки не можуть передаватися у власність громадянам, які:
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1) скористалися правом безоплатної передачі у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд;
2) отримали у постійне користування земельні ділянки під індивідуальне житлове
будівництво».
§ - 10
1.Присвоїти назву вулиці, яка знаходиться у кварталі індивідуальної забудови біля вул.
Новий світ у місті Пустомити, _________________________________.
§ - 11
1.Доповнити Правила благоустрою міста Пустомити та села Наварія: п.п.3.3.10 - п.п. 3.3.13
Розділу 3 наступними положеннями:
« 3.3.10. Забороняється викидати в контейнери будівельні відходи (відходи від
ремонтних робіт), траву , грунт, обрізане гілля дерев та складувати великогабаритні
відходи (меблі, унітази, шафи та інші предмети побуту) на контейнерних майданчиках»;
« 3.3.11. Забороняється викидати сміття у контейнери об´ємом 1,1 м³, які розміщені на
контейнерних майданчиках на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків,
мешканцям, що мають укладені угоди на подворовий вивіз сміття (індивідуальний
контейнер об´ємом 120л або 240л)»;
« 3.3.12. Вивезення великогабаритних відходів з території Пустомитівської міської ради
здійснювати шляхом укладення угоди з перевізником, визначеним за результатами
проведеного конкурсу»;
« 3.3.13. Власник земельної ділянки, зобов´язаний облаштувати на своїй території
присадибної ділянки компостну яму, для зберігання органічних відходів».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліст І категорії (еколог)
Пустомитівської міської ради Мовчан Н.В.
§ - 12
1.Включити потенційний об’єкт оренди – нежитлове приміщення комунальної власності
Пустомитівської міської ради, що розташоване за адресою: Пустомитівський район, село
Наварія, вулиця Львівська,1, загальною площею 369,6 кв. м, до Переліку другого типу
відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.
2.Включити потенційний об’єкт оренди – нежитлове приміщення комунальної власності
Пустомитівської міської ради, що розташоване за адресою: м.Пустомити, вул.Вознесіння,
17, загальною площею 107,18 кв. м, до Переліку другого типу відповідно до Закону України
“Про оренду державного та комунального майна”.
§ - 13
1.Встановити умовами оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою:
с.Наварія, вул.Львівська,1 наступні умови:
- розмір орендної плати (встановлюється відповідно до методики розрахунку орендної
плати за комунальне майно, затвердженої рішенням Пустомитівської міської ради № ___
від _____ та становить 1 грн. в рік);
- строк оренди (відповідно до п.111 Постанови КМУ № 483 від 03.06.2020 «Деякі питання
оренди державного та комунального майна» строк оренди встановлюється 49 років);
- цільове призначення оренди майна - створення Реабілітаційного будинку-школи імені
Митрополита Володимира Стернюка, проведення релігійних обрядів і церемоній.
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2. Встановити умовами оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою:
м.Пустомити, вул.Вознесіння, 17 наступні умови:
-розмір орендної плати (встановлюється відповідно до методики розрахунку орендної
плати за комунальне майно, затвердженої рішенням Пустомитівської міської ради № ___
від _____ та становить 1 грн. в рік);
-строк оренди (відповідно до п.111 Постанови КМУ № 483 від 03.06.2020 «Деякі питання
оренди державного та комунального майна» строк оренди встановлюється 10 років);
-цільове призначення оренди майна - розміщення громадської асоціації інвалідів.

§ - 14

1. Повідомити учасників Антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях
згідно додатку про те, що:
- першочергово передаються у власність земельні ділянки для будівництва та
обслуговування житлових будинків та господарських будівель і споруд мешканцям
Пустомитівської міської ради з числа військовослужбовців – учасників Антитерористичної
операції у Донецькій і Луганській областях, а також членам сімей загиблих
військовослужбовців – учасників АТО.

§ - 15

1.Повідомити учасників Антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях згідно
додатку 1 про те, що:
- першочергово передаються у власність земельні ділянки для будівництва та
обслуговування житлових будинків та господарських будівель і споруд мешканцям
Пустомитівської міської ради з числа військовослужбовців – учасників Антитерористичної
операції у Донецькій і Луганській областях, а також членам сімей загиблих
військовослужбовців – учасників АТО/ООС.
Додаток №1
Розгляд звернень учасників АТО/ООС, які мешкають за межами м.Пустомити та
с.Наварія про виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва
на території Пустомитівської міської ради.
№ п/п
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Прізвище, ім`я, по батькові
Заверухи Віктор Володимирович
Олійник Тарас Романович
Бегей Юрій Романович
Муравинець Юрій Володимирович
Копіка Володимир Миколайович
Топальницький Сергій Володимирович
Радченко Микола Федорович
Савка Петро Миколайович
Стець Ігор Стахович
Чергинець Володимир Іванович
Лужняк Микола Володимирович
Труш Петро Романович
Іваницька Наталія Володимирівна
Шаленого Михайла Володимировича
Шаленої Наталії Олегівни
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Мандзяк Назар Андрійович
Тютерев Роман Олександрович
Стадницький Павло Тарасович
Убогий Андрій Мирославович
Коваль Анатолій Ярославович
Вовк Роман Петрович
Бойків Ярослав Євгенович
Кисельов Артур Олександрович
Федор Василь Іванович
Зінкевич Андрій Іванович
Грицин Віталій Володимирович
Семчишин Ігор Михайлович
Перхач Сергій Сергійович
Споденюк Василь Олексійович
Скрипник Михайло Юрійович
Стасик Надія Василівна
Гап’як Остап Володимирович
Лехмінка Роман Ігорович
Сарахман Анатолій Геннадійович
Кручаниця Павло Іванович
Подоляк Михайло Ігорович
Гупало Микола Миколайович
Галкін Микола Валентинович
Шевчук Віктор Володимирович
Франків Петро Володимирович
Клебан Юрій Володимирович
Климович Володимир Борисович
Цюпка Роман Євгенович
Семенин Богдан Іванович
Коротюк Богдан Віталійович
Сень Олександр Миколайович

§ - 16

1.Повідомити учасника Антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях
Піщура Івана Степановича про те, що першочергово передаються у власність земельні
ділянки для ведення особистого селянського господарства з числа військовослужбовців –
учасників Антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях, які мешкають у
м.Пустомити та с.Наварія, що брали участь у Антитерористичній операції у Донецькій і
Луганській областях понад 180 днів.

§ - 17

1.Повідомити учасника антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях
Ліхоніна Владислава Миколайовича, про те, що на території Пустомитівської міської ради
відсутні сформовані земельні ділянки, які могли б бути передані у власність (користування)
для ведення індивідуального гаражного будівництва.
§ - 18
Гарайда Анатолій – затвердження детального плану території
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§ - 19
1.Затвердити детальний план території в межах вулиці Богдана Хмельницького та
землекористування Львівської залізниці у м. Пустомити.

§ - 20

На розгляд сесії (детальний план території між автодорогою державного значення Т-1416
та межею села Наварія).

§ - 21

1.Затвердити детальний план території між вулицею
землекористуванням Львівської залізниці у м. Пустомити.

Привокзальною

та

§ - 22

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
комунальної власності Пустомитівської міської ради площею 1,6940 га (КВЦПЗ 03.12) для
будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (для
обслуговування кладовища) на вулиці Дрогобицькій у місті Пустомити.
2.Виконавчому комітету Пустомитівської міської ради подати на оформлення та реєстрацію
права комунальної власності територіальної громади м.Пустомити в особі Пустомитівської
міської ради
на земельну ділянку площею 1,6940 га (кадастровий номер
4623610100:01:002:0467) для будівництва та обслуговування будівель закладів
комунального обслуговування (для обслуговування кладовища) на вулиці Дрогобицькій у
місті Пустомити.

§ - 23

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
комунальної власності Пустомитівської міської ради площею 2,2478 га (КВЦПЗ 03.12) для
будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (для
обслуговування кладовища) на вулиці З. Бабія у місті Пустомити.
2.Виконавчому комітету Пустомитівської міської ради подати на оформлення та реєстрацію
права комунальної власності територіальної громади м.Пустомити в особі Пустомитівської
міської ради
на земельну ділянку площею 2,2478 га (кадастровий номер
4623610100:01:003:0330) для будівництва та обслуговування будівель закладів
комунального обслуговування (для обслуговування кладовища) на вулиці З. Бабія у місті
Пустомити.

§ - 24

1.Розробити детальний план території між вулицями Д. Галицького та П. Тичини у місті
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
Яводчака Миколи Федоровича.
4.Виконавчому комітету Пустомитівської міської ради забезпечити укладення договору на
розроблення містобудівної документації із проектною організацією, підготовку та надання
вихідних даних на проектування.
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5.Після виготовлення детального плану території надати його на громадські слухання, з
метою врахування зауважень на внесення пропозиції громадськості, та на затвердження
сесією міської ради у електронному та паперовому вигляді.

§ - 25

1.Розробити детальний план території між вулицями М. Грушевського та Парковою у місті
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
Іваничко Віри Петрівни.
4.Виконавчому комітету Пустомитівської міської ради забезпечити укладення договору на
розроблення містобудівної документації із проектною організацією, підготовку та надання
вихідних даних на проектування.
5.Після виготовлення детального плану території надати його на громадські слухання, з
метою врахування зауважень на внесення пропозиції громадськості, та на затвердження
сесією міської ради у електронному та паперовому вигляді.

§ - 26

1.Розробити детальний план території між вулицями М. Грушевського та Спортивною у
місті 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
Пустомитівської міської ради або з джерел не заборонених законодавством.
4.Виконавчому комітету Пустомитівської міської ради забезпечити укладення договору на
розроблення містобудівної документації із проектною організацією, підготовку та надання
вихідних даних на проектування.
5.Після виготовлення детального плану території надати його на громадські слухання, з
метою врахування зауважень на внесення пропозиції громадськості, та на затвердження
сесією міської ради у електронному та паперовому вигляді.

§ - 27

На розгляд сесії (детальний план території між вулицями Садовою та Відродження у місті
Пустомити, звернення Білик Марії Миколаївни.

§ - 28

1.Відмовити Деманович Вірі Антонівні у наданні дозволу на виготовлення детального плану
території між вул. Львівською та межею с. Наварія у селі Наварія.

§ - 29

1.Відмовити Мамаш Марії Ярославівні у наданні дозволу на виготовлення детального плану
території між вул. І. Мазепи та землекористуванням Львівської залізниці у м. Пустомити, з
метою передачі їй у власність земельної ділянки для гаражного будівництва на вул.
І.Мазепи у м. Пустомити.
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§ - 30

1.Передати Баторі Ігорю Івановичу в оренду терміном на десять років для обслуговування
будівлі автомайстерні (кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0068)
площею 0,1206 га, яка розташована на вул. Б. Хмельницького у м. Пустомити.
2.Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною ділянкою у розмірі
трьох відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
3.Баторі Ігорю Івановичу до 01.09.2020 р. укласти з Пустомитівською міською радою договір
оренди вищевказаної земельної ділянки та зареєструвати договір оренди в органі, який
проводить його державну реєстрацію.
4.Зобов’язати Батору Ігоря Івановича проводити використання переданої земельної ділянки
в межах охоронних зон інженерних мереж, які проходять через ділянку, за погодженням
відповідних інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб для їх
експлуатації.

§ - 31

3.Передати Голубу Володимиру Володимировичу в оренду терміном на п’ять років для
розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (кадастровий номер
земельної ділянки – 4623610100:01:006:0473) площею 0,4324 га, яка розташована на вул.
Глинській у м. Пустомити.
4.Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною ділянкою у розмірі
трьох відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
5.Голубу Володимиру Володимировичу до 01.09.2020 р. укласти з Пустомитівською міською
радою договір оренди вищевказаної земельної ділянки та зареєструвати договір оренди в
органі, який проводить його державну реєстрацію.
6.Зобов’язати Голуба Володимира Володимировича проводити використання переданої
земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних мереж, які проходять через ділянку,
за погодженням відповідних інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих
служб для їх експлуатації.

§ - 32

1.Надати ПрАт «Львівобленерго» дозвіл на розроблення проекту землеустрою земельної
ділянки орієнтовною площею 0,1276 га щодо передачі її в оренду для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної
та теплової енергії КВПЦЗ 14.02 (обслуговування трансформаторної підстанції ПС 35/10 кВ
№168), яка розташована на вул. Шкільній у м. Пустомити.

§ - 33

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Пецух Катерини Йосипівни для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована на
вул. А. Дигдаловича 6 ( Пряма, 4а) у м. Пустомити.
2.Передати Пецух Катерині Йосипівні у власність земельну ділянку (кадастровий номер
земельної ділянки – 4623610100:01:001:0410) площею 0,1000 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована на
вул. А. Дигдаловича 6 ( Пряма, 4а) у м. Пустомити.
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3.Зобов’язати Пецух Катерину Йосипівну 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.

§ - 34

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Мельнику Андрію Вікторовичу для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована на
вул. В. Кучабського, 3 у м. Пустомити.
2.Передати Мельнику Андрію Вікторовичу у власність земельну ділянку (кадастровий номер
земельної ділянки – 4623610100:01:006:0472) площею 0,1000 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована на
вул. В. Кучабського,3 у м. Пустомити.
3.Зобов’язати Мельника Андрія Вікторовича проводити використання переданої йому
земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних мереж, які проходять через ділянку,
за погодженням відповідних інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих
служб для їх експлуатації.

§ - 35

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Федорку Василю Степановичу для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована на
вул. П. Чайковського, 28 у м. Пустомити.
2.Передати Федорку Василю Степановичу у власність земельну ділянку (кадастровий номер
земельної ділянки – 4623610100:01:011:0348) площею 0,0317 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована на
вул. П. Чайковського, 28 у м. Пустомити.
3.Зобов’язати Федорка Василя Степановича 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.

§ - 36

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки Проціву Василю
Ярославовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, яка розташована у кварталі забудови «Мирний», ділянка №64 у
м.Пустомити.
2. Передати Проціву Василю Ярославовичу у власність земельну ділянку (кадастровий
номер земельної ділянки – 4623610100:01:008:0413) площею 0,0800 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована у
кварталі забудови «Мирний», ділянка №64 у м.Пустомити.
3.Зобов’язати Проціва Василя Ярославовича проводити використання переданої йому
земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних мереж, які проходять через ділянку,
за погодженням відповідних інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих
служб для їх експлуатації.
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§ - 37

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Скорупській Ользі Миколаївні для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована на
вул. В. Стефаника, у с. Наварія.
2.Передати Скорупській Ользі Миколаївні у власність земельну ділянку (кадастровий номер
земельної ділянки – 4623610100:02:002:0520) площею 0,0945 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована на
вул. С. Стефаника у с. Наварія.
3.Зобов’язати Скорупську Ольгу Миколаївну 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.

§ - 38

1.Передати Оливі Ірині Степанівні у власність земельну ділянку (кадастровий номер
земельної ділянки – 4623610100:01:008:0176) площею 0,0990 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована у
кварталі забудови «Східний», ділянка №65 у м. Пустомити
2.Зобов’язати Оливу Ірину Степанівну 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.

§ - 39

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Трухану Ярославу Михайловичу для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована
на вул. Відродження, 8 у м. Пустомити.
2.Передати Трухану Ярославу Михайловичу у власність земельну ділянку (кадастровий
номер земельної ділянки – 4623610100:01:007:0295) площею 0,1000 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована на
вул. Відродження, 8 у м. Пустомити.
3.Зобов’язати Трухана Ярослава Михайловича проводити використання переданої йому
земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних мереж, які проходять через ділянку,
за погодженням відповідних інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих
служб для їх експлуатації.

§ - 40

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки Говенко Ірині
Мирославівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, яка розташована у кварталі забудови Лісовий» у с.Наварія.
2. Передати Говенко Ірині Мирославівні у власність земельну ділянку (кадастровий номер
земельної ділянки – 4623610100:03:000:0202) площею 0,0800 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована у
кварталі забудови «Лісовий»у с.Наварія.
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3.Зобов’язати Проціва Василя Ярославовича 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.

§ - 41

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Вальку Степанові Володимировичу для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка
розташована на вул. Луговій, 142 у м. Пустомити.
2.Передати Вальку Степанові Володимировичу у власність земельну ділянку (кадастровий
номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0296) площею 0,1000 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована на
вул.Луговій, 142 у м. Пустомити.
3.Зобов’язати Валька Степана Володимировича проводити використання переданої йому
земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних мереж, які проходять через ділянку,
за погодженням відповідних інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих
служб для їх експлуатації.

§ - 42

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Гуку Володимиру Михайловичу для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована
на вул. Луговій, 176 у м. Пустомити.
2.Передати Гуку Володимиру Михайловичу у власність земельну ділянку (кадастровий
номер земельної ділянки – 4623610100:01:010:0308) площею 0,1000 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована на
вул.Луговій, 176 у м. Пустомити.
3.Зобов’язати Гука Володимира Михайловича проводити використання переданої йому
земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних мереж, які проходять через ділянку,
за погодженням відповідних інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих
служб для їх експлуатації.

§ - 43

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення Харітонову Дмитру Сергійовичу
земельної ділянки площею 0,0990 га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована між кварталом забудови «Вигадівка» та межею міста Пустомити у місті
Пустомити.
2.Передати Харітонову Дмитру Сергійовичу у власність для ведення особистого
селянського господарства земельну ділянку (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:01:011:0349) площею 0,0990 га, яка розташована між кварталом забудови
«Вигадівка» та межею міста Пустомити у місті Пустомити.
3.Зобов’язати Харітонова Дмитра Сергійовича 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.
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§ - 44

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення Вальку Степану Володимировичу
земельної ділянки площею 0,0072 га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вул. Луговій у місті Пустомити.
2.Передати Вальку Степану Володимировичу у власність для ведення особистого
селянського господарства земельну ділянку (кадастровий номер земельної ділянки –
4623610100:01:010:0304) площею 0,0072 га, яка розташована на вул. Луговій у місті
Пустомити.
3.Зобов’язати Валька Степана Володимировича проводити використання переданої йому
земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних мереж, які проходять через ділянку,
за погодженням відповідних інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих
служб для їх експлуатації.

§ - 45

1.Надати Ідіятову Віктору Харистовичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,10га для будівництва і
обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд, яка розташована у
кварталі забудов «Юність-4», ділянка №44 у м.Пустомити.

§ - 46

1.Відмовити Лещишин Мар’яні Юріївні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо передачі у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель та споруд земельної ділянки площею 0,10 га, яка розташована на
вул. Львівській у с. Наварія та залишити вказану земельну ділянку у резерві містобудування
Пустомитівської міської ради.

§ - 47

1.Надати Голдуну Юрію Петровичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0040 га для гаражного
будівництва, яка розташована на вул. І. Мазепи у м.Пустомити.

§ - 48

1.Повідомити Найденка Андрія Вікторовича про те, що першочергово передаються у
власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків та
господарських будівель і споруд мешканцям Пустомитівської міської ради з числа
військовослужбовців – учасників Антитерористичної операції у Донецькій і Луганській
областях, а також членам сімей загиблих військовослужбовців – учасників АТО.

§ - 49

1.Відмовити Древняк Лідії Тарасівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо передачі у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель та споруд земельної ділянки орієнтовною площею 0,06 га, яка
розташована на вул. А. Шептицького у м. Пустомити та залишити вказану земельну ділянку
у резерві містобудування Пустомитівської міської ради.

§ - 50

1.Надати Костишину Андрію Степановичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0303 га для ведення
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особистого селянського господарства, яка розташована на вулиці П. Чайковського у місті
Пустомити.

§ - 51

1.Надати Мельнику Андрію Вікторовичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,27 га для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована на вулиці В. Кучабського у місті
Пустомити.

§ - 52

1.Надати Боцвін Ользі Степанівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0116 га для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована на вулиці А. Дигдаловича у місті
Пустомити.

§-

1.Надати Гуку Володимиру Михайловичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0405 га для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована на вулиці Луговій у місті Пустомити.

§ - 53

1.Надати Хомяк Лесі Антонівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1458 га для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована на вулиці П.Тичини у місті
Пустомити.

§ - 54

1.Відмовити Матвіїву Андрію Миколайовичу у наданні дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо передачі у власність для ведення особистого селянського господарства
земельної ділянки орієнтовною площею 0,05 га, яка розташована на вул. П. Тичини у м.
Пустомити та залишити вказану земельну ділянку у резерві містобудування Пустомитівської
міської ради.

§ - 55

1.Відмовити Пукасу Івану Васильовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо передачі у власність для ведення особистого селянського господарства земельної
ділянки орієнтовною площею 0,08 га, яка розташована на вул. С. Наливайка у м. Пустомити
та залишити вказану земельну ділянку у резерві містобудування Пустомитівської міської
ради.

§ - 56

1.Відмовити Марку Михайлу Євгеновичу у наданні дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо передачі у власність для ведення особистого селянського господарства
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0960 га, яка розташована на вул. С. Наливайка у
м. Пустомити та залишити вказану земельну ділянку у резерві містобудування
Пустомитівської міської ради.

§ - 57

1.Вважати таким, що втратило чинність рішення Пустомитівської міської ради від 03.03.2020
року №2006.
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2.Надати Пеньковій Ганні Юріївні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0361 га для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована на вулиці Садовій у місті Пустомити.

§ - 58

1.Надати Шокало Надії Фотинівни дозвіл на виготовлення дублікату сертифікату на право
приватної власності на землю (середню земельну частку(пай)), яка визначилась при
роздержавленні земель ВАТ «Птахофабрика «Пустомитівська» на території Пустомитівської
міської ради (площа земельної ділянки 0,60 умовних кадастрових гектарів, з них:
- ріллі – 0,48 умовних кадастрових гектарів;
- кормових угідь – 0,12 умовних кадастрових гектарів.

§ - 59

1.Надати Галярі Ярославу Федоровичу дозвіл на виготовлення дублікату сертифікату на
право приватної власності на землю (середню земельну частку(пай)), яка визначилась при
роздержавленні земель ВАТ «Птахофабрика «Пустомитівська» на території Пустомитівської
міської ради (площа земельної ділянки 0,60 умовних кадастрових гектарів, з них:
- ріллі – 0,48 умовних кадастрових гектарів;
- кормових угідь – 0,12 умовних кадастрових гектарів.

§ - 60

1.Надати дозвіл Павельчаку Андрію Васильовичу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі їй у власність за рахунок земель сільськогосподарського
призначення площею 0,42 га в умовних кадастрових гектарах для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на території Пустомитівської міської ради (за межами
населених пунктів).

§ - 61

1.Надати дозвіл Бурдан Марії Теодорівні на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
передачі їй у власність за рахунок земель сільськогосподарського призначення площею 3,31
га в умовних кадастрових гектарах для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на території Пустомитівської міської ради (за межами населених пунктів).

§ - 62

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Пташинській Наталії Євгенівні для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані на території
Пустомитівської міської ради за межами населених пунктів.
2. Передати Пташинській Наталії Євгенівні у власність земельні ділянки із земель
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва в межах середньої земельної частки (паю):
- площею 0,2193 га–ріллі, кадастровий номер 4623610100:14:000:0324;
- площею 0,0600 га – сіножать, кадастровий номер 4623610100:14:000:0323;
на території Пустомитівської міської ради за межами населених пунктів.
3. Зобов’язати Пташинську Наталію Євгенівну проводити використання переданих їй
земельних ділянок в межах охоронних зон інженерних мереж, які проходять через ділянку,
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за погодженням відповідних інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих
служб для їх експлуатації.

§ - 63

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) Патрик Лесі Євгенівні для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, які розташовані на території Пустомитівської міської
ради за межами населених пунктів.
2. Передати Патрик Лесі Євгенівні у власність земельні ділянки із земель
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва в межах середньої земельної частки (паю):
- площею 0,2193 га–ріллі, кадастровий номер 4623610100:14:000:0326;
- площею 0,0600 га – сіножать, кадастровий номер 4623610100:14:000:0325;
на території Пустомитівської міської ради за межами населених пунктів.
3. Зобов’язати Патрик Лесю Євгенівну проводити використання переданих їй земельних
ділянок в межах охоронних зон інженерних мереж, які проходять через ділянку, за
погодженням відповідних інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих
служб для їх експлуатації.
§ - 64
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) Павлишин Іванні Іванівні для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, які розташовані на території Пустомитівської міської
ради за межами населених пунктів.
2. Передати Павлишин Іванні Іванівні у власність земельні ділянки із земель
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва в межах середньої земельної частки (паю):
- площею 0,4502 га–ріллі, кадастровий номер 4623610100:08:000:0248;
- площею 0,1200 га – сіножать, кадастровий номер 4623610100:13:000:0316;
на території Пустомитівської міської ради за межами населених пунктів.
3. Зобов’язати Павлишин Іванну Іванівну проводити використання переданих їй земельних
ділянок в межах охоронних зон інженерних мереж, які проходять через ділянку, за
погодженням відповідних інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих
служб для їх експлуатації.
§ - 65
§ - 66
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