Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2154
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про затвердження детального плану території
в межах вулиці Б. Хмельницького
та землекористування Львівської залізниці
Розглянувши детальний план території в межах вулиці Богдана
Хмельницького та землекористування Львівської залізниці у м. Пустомити,
виготовлений ПП «ІМТА», на підставі протоколу громадських слухань щодо
обговорення детального плану території від 17.07.2020 р. та протоколу засідання
постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., згідно
з ст.19 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, ст.12
Земельного кодексу Ущкраїни, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити детальний план території в межах вулиці Богдана
Хмельницького та землекористування Львівської залізниці у
м. Пустомити.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2155
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про затвердження детального плану території
між вулицею Привокзальною та землекористуванням
Львівської залізниці у м. Пустомити

Розглянувши детальний план території між вулицею Привокзальною та
землекористуванням Львівської залізниці у м. Пустомити, виготовлений ТзОВ
«Карпати Арх-Проект», на підставі протоколу громадських слухань щодо
обговорення детального плану території від 18.06.2020 р. та протоколу засідання
постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., згідно
з ст.19 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, ст.12
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити детальний план території між вулицею Привокзальною та
землекористуванням Львівської залізниці у м. Пустомити.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2156
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності
Пустомитівської міської ради для обслуговування кладовища
на вул. Дрогобицькій у м. Пустомити
З метою відведення земельної ділянки у комунальну власність
Пустомитівській міській раді КВЦПЗ 03.12. для будівництва та обслуговування
будівель закладів комунального обслуговування (для обслуговування
кладовища) на вулиці Дрогобицькій у місті Пустомити, взявши до уваги технічну
документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
комунальної власності Пустомитівської міської ради, виготовлену ПП «Центр
ринкових досліджень», на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., керуючись ст.ст. 12, 83
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2157
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності
Пустомитівської міської ради для обслуговування
Кладовища на вул. З. Бабія у м. Пустомити
З метою відведення земельної ділянки у комунальну власність
Пустомитівській міській раді КВЦПЗ 03.12. для будівництва та обслуговування
будівель закладів комунального обслуговування (для обслуговування
кладовища) на вулиці З. Бабія у місті Пустомити, взявши до уваги технічну
документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
комунальної власності Пустомитівської міської ради, виготовлену ПП «Центр
ринкових досліджень», на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., керуючись ст.ст. 12, 83
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2158
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про розроблення детального
плану території між вулицями
Д. Галицького та П. Тичини
у місті Пустомити
Розглянувши звернення Яводчака Миколи Федоровича (власника
земельної
ділянки
площею
0,2501
га,
кадастровий
номер:
4623610100:01:002:0235) 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, яка перебуває у його
власності та розташована між вулицями Д. Галицького та П. Тичини у місті
Пустомити на підставі протоколу засідання постійної депутатської комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., керуючись п.3 ст.8, ст.10, п.1
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. 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.
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.
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2159
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про розроблення детального
плану території між вулицями
М. Грушевського та Парковою
у місті Пустомити
Розглянувши звернення Іваничко Віри Петрівни (власника нерухомого
майна, яке розташоване на вул. М. Грушевського у м. Пустомити) про надання
дозволу на виготовлення детального плану території між вулицями М.
Грушевського та Парковою у місті Пустомити, з метою виготовлення
землевпорядної документації для укладення договору оренди земельної ділянки,
на якій розташований зазначений об’єкт нерухомого майна, з Пустомитівською
міською радою на підставі протоколу засідання постійної депутатської комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., керуючись п.3 ст.8, ст.10, п.1
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. 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.
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2160
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про розроблення детального
плану території між вулицями
М. Грушевського та Спортивною
у місті Пустомити
Розглянувши звернення депутата Пустомитівської міської ради Жидачека
Андрія Богдановича про надання дозволу на виготовлення детального плану
території між вулицями М. Грушевського та Спортивною у місті Пустомити, з
метою впорядкування прибудинкової території багатоквартирних житлових
будинків, на підставі протоколу засідання постійної депутатської комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 04.08.2020 р., керуючись п.3 ст.8, ст.10, п.1 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. 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.
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2162
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Розгляд звернення Дельманович Віри Антонівни
про виготовлення детального плану території між
вул. Львівською та межею с. Наварія у селі Наварія
Розглянувши звернення Дельманович Віри Антонівни про надання дозволу
на виготовлення детального плану території між вул. Львівською та межею
с. Наварія у селі Наварія, з метою передачі їй у власність земельної ділянки
площею 0,25 га на вул. Львівській у с. Наварія, для ведення особистого
селянського господарства, на підставі протоколу засідання постійної
депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., керуючись п.3 ст.8,
ст.10, п.1 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. Відмовити Дельманович Вірі Антонівні у наданні дозволу на виготовлення
детального плану території між вул. Львівською та межею с. Наварія у селі
Наварія у невідповідності до Генерального плану села Наварія.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2163
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Розгляд звернення Мамаш Марії Ярославівни
про виготовлення детального плану території між
вул. І. Мазепи та землекористуванням
Львівської залізниці у м. Пустомити
Розглянувши звернення Мамаш Марії Ярославівни про надання 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, на підставі протоколу засідання постійної депутатської комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., керуючись п.3 ст.8, ст.10, п.1
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. 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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2164
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про передачу Баторі Ігорю Івановичу
в оренду земельної ділянки на
вул. Б. Хмельницького у м.Пустомити
Розглянувши звернення Батори Ігоря Івановича про передачу в оренду
земельної ділянки площею 0,1206 га для обслуговування будівлі автомайстерні,
яка розташована на вулиці Б. Хмельницького, 10а у місті Пустомити, на підставі
протоколу засідання постійної депутатської комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради
від 04.08.2020 р., згідно з ст. ст. 12, 93, Земельного кодексу України, п.34 ч.1
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.4 Закону
України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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.
5. Доручити, Пустомитівському міському голові укласти угоду про оплату
Баторою Ігорем Івановичем заборгованості за фактичне користування
земельною ділянкою протягом терміну позовної давності (останніх трьох років)
в розмірі 20592,00 грн. з можливістю розтермінування оплати до 31.12.2020
року.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2165
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про передачу Голубу Володимиру Володимировичу
в оренду земельної ділянки на
вул. Глинській у м.Пустомити
Розглянувши звернення Голуба Володимира Володимировича про
передачу в оренду земельної ділянки площею 0,4349 га для розміщення та
експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості, КВПЦЗ 11.02. (для
обслуговування котельні та станції по технічному обслуговуванню
тваринницьких ферм), яка розташована на вулиці Глинській у місті Пустомити,
на підставі протоколу засідання постійної депутатської комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 04.08.2020 р., згідно з ст. ст. 12, 93, Земельного кодексу
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст.4 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. 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.
2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною ділянкою
у розмірі трьох відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
3. 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.
4. Зобов’язати Голуба Володимира Володимировича проводити використання
переданої земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних мереж, які
проходять через ділянку, за погодженням відповідних інженерноексплуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб для їх експлуатації.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2166
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020р.
Про надання дозволу ПрАТ «Львівобленерго»
на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
на вул. Шкільній у м.Пустомити
З метою відведення в оренду ПрАТ «Львівобленерго» (власнику об’єкта
нерухомого майна – трансформаторна підстанція ПС 35/10 кВ №168) земельної
ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, КВПЦЗ 14.02
орієнтовною площею 0,1276 га, яка розташована на вул. Шкільній у
м. Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 04.08.2020 р., керуючись ст.12,93,123 Земельного кодексу
України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2167
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020р.
Про передачу у власність
земельної ділянки
Пецух Катерині Йосипівні
Розглянувши заяву Пецух Катерини Йосипівни, про передачу у власність
земельної ділянки площею 0,1000 га для обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд, яка розташована на вул. А. Дигдаловича, 6
(Пряма,4а) у м. Пустомити, взявши до уваги технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для обслуговування житлового будинку, виготовлену ФОП
Голодівська Н.П., на підставі протоколу засідання постійної депутатської комісії
з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., згідно з ст. ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.4 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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.
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 інженерноексплуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб для їх
експлуатації.
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2168
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020р.
Про передачу у власність
земельної ділянки
Мельнику Андрію Вікторовичу
Розглянувши заяву Мельника Андрія Вікторовича, про передачу у
власність земельної ділянки площею 0,1000 га для обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована на вул. В.
Кучабського, 3 у м. Пустомити, взявши до уваги технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для обслуговування житлового будинку, виготовлену ПП «Центр
ринкових досліджень», на підставі протоколу засідання постійної депутатської
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., згідно з ст. ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.4 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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 інженерноексплуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб для їх експлуатації.
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2169
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020р.
Про передачу у власність
земельної ділянки
Федорка Василя Степановича
Розглянувши заяву Федорка Василя Степановича, про передачу у власність
земельної ділянки площею 0,0317 га для обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд, яка розташована на вул. П. Чайковського,28
у м. Пустомити, взявши до уваги технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
обслуговування житлового будинку, виготовлену ПП «Центр ринкових
досліджень», на підставі протоколу засідання постійної депутатської комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., згідно з ст. ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.4 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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 інженерноексплуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб для їх експлуатації.
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2170
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020р.
Про передачу у власність
земельної ділянки
Проціву Василю Ярославовичу
Розглянувши заяву Проціва Василя Ярославовича, про передачу у
власність земельної ділянки 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,
взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
виготовлений ПП «УКРЗЕМПРОЕКТ», на підставі протоколу засідання
постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., згідно
з ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.4 Закону України “Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
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.
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2171
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020р.
Про передачу у власність
земельної ділянки
Скорупській Ользі Миколаївні
Розглянувши заяву Скорупської Ольги Миколаївни, про передачу у
власність земельної ділянки площею 0,0945 га для обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована на вул. В.
Стефаника у с. Наварія, взявши до уваги технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для обслуговування житлового будинку, виготовлену ПП «УКРЗЕМПРОЕКТ»,
на підставі протоколу засідання постійної депутатської комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 04.08.2020 р., згідно з ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
ст.4 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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. В. 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 інженерноексплуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб для їх експлуатації.
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2172
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020р.
Про передачу у власність
земельної ділянки
Оливі Ірині Степанівні
Розглянувши заяву Оливи Ірини Степанівни, про передачу у власність
земельної ділянки площею 0,0990 га для обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд, яка розташована у кварталі забудови
«Східний», ділянка №65 у м. Пустомити та перебуває у її користуванні, на
підставі протоколу засідання постійної депутатської комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 04.08.2020 р., згідно з ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
ст.4 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2173
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020р.
Про передачу у власність
земельної ділянки
Трухану Ярославу Михайловичу
Розглянувши заяву Трухана Ярослава Михайловича, про передачу у
власність земельної ділянки площею 0,1000 га для обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована на вул.
Відродження, 8 у м. Пустомити, взявши до уваги технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для обслуговування житлового будинку, виготовлену
Пустомитівським РВВ Львівської РФ Центру ДЗК, на підставі протоколу
засідання постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
04.08.2020 р., згідно з ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34
ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.4 Закону
України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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 інженерноексплуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб для їх експлуатації.
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2174
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020р.
Про передачу у власність
земельної ділянки
Говенко Ірині Мирославівні
Розглянувши заяву Говенко Ірини Мирославівни, про передачу у власність
земельної ділянки площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована у
кварталі забудови «Лісовий» у с. Наварія, взявши до уваги проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, виготовлений ПП «Центр ринкових
досліджень», на підставі протоколу засідання постійної депутатської комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., згідно з ст. ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.4 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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.
3. Зобов’язати Говенко Ірину Мирославівну 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.
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2175
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020р.
Про передачу у власність
земельної ділянки
Вальку Степанові Володимировичу
Розглянувши заяву Валька Степана Володимировича, про передачу у
власність земельної ділянки площею 0,1000 га для обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована на вул. Луговій, 142
у м. Пустомити, взявши до уваги технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
обслуговування житлового будинку, виготовлену ПП «УКРЗЕМПРОЕКТ», на
підставі протоколу засідання постійної депутатської комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 04.08.2020 р., згідно з ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
ст.4 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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 інженерноексплуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб для їх експлуатації.
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2176
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020р.
Про передачу у власність
земельної ділянки
Гуку Володимиру Михайловичу
Розглянувши заяву Гука Володимира Михайловича, про передачу у
власність земельної ділянки площею 0,1000 га для обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована на вул. Луговій, 176
у м. Пустомити, взявши до уваги технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
обслуговування житлового будинку, виготовлену ПП «Центр ринкових
досліджень», на підставі протоколу засідання постійної депутатської комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., згідно з ст. ст. 12, 40, 118, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.4 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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 інженерноексплуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб для їх експлуатації.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2177
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Харітонову Дмитру Сергійовичу
Розглянувши заяву Харітонова Дмитра Сергійовича про передачу у
власність земельної ділянки площею 0,0990 га для ведення особистого
селянського господарства, яка розташована між кварталом забудови «Вигадівка»
та межею міста Пустомити у місті Пустомити, взявши до уваги проект
землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки,
виготовлений ПП «Центр ринкових досліджень», на підставі протоколу
засідання постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
04.08.2020 р., 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”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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.
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2178
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020р.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання її у власність
Вальку Степану Володимировичу
Розглянувши заяву Валька Степана Володимировича про передачу у
власність земельної ділянки площею 0,0072 га для ведення особистого
селянського господарства, яка розташована на вул. Луговій у місті Пустомити,
взявши до уваги проект землеустрою щодо відведення у власність вказаної
земельної ділянки, виготовлений ПП «УКРЗЕМПРОЕКТ», на підставі протоколу
засідання постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
04.08.2020 р., 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”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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.
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2179
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про надання Ідіятову Віктору Харистовичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у м.Пустомити
Розглянувши заяву Ідіятова Віктора Харистовича, про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 0,1000 га, яка розташована у кварталі забудов «Юність-4»,
ділянка №44 у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., 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. 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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2180
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про розгляд звернення
Лещишин Мар’яни Юріївни
Розглянувши звернення Лещишин Мар’яни Юріївни про надання 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, на підставі протоколу засідання постійної депутатської комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., 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. 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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2181
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020р.
Про надання дозволу Голдуну Юрію Петровичу
на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Розглянувши звернення Голдуна Юрія Петровича про надання дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0040 га для гаражного будівництва на вул. І. Мазепи у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 04.08.2020 р., керуючись ст.12,40,118,121 Земельного кодексу
України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2182
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про розгляд звернення
Найденка Андрія Вікторовича
Розглянувши звернення Найденка Андрія Вікторовича про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність для
будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і
споруд земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га
на території
Пустомитівської міської ради, на підставі протоколу засідання постійної
депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., 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. 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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2183
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про розгляд звернення
Древняк Лідії Тарасівни
Розглянувши звернення Древняк Лідії Тарасівни про надання 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, на підставі протоколу засідання постійної
депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., 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. 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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2184
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про надання Костишину Андрію Степановичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
Розглянувши звернення Костишина Андрія Степановича, про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність для
ведення особистого селянського господарства земельної ділянки площею 0,0303
га, яка розташована на вул. П. Чайковського у м.Пустомити, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., згідно
з 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 Костишину Андрію Степановичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0303 га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована на вулиці П. Чайковського у місті Пустомити.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2185
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про надання Боцвін Ользі Степанівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
Розглянувши звернення Боцвін Ольги Степанівни, про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність для ведення
особистого селянського господарства земельної ділянки орієнтовною площею
0,0116 га, яка розташована на вул. А. Дигдаловича у м.Пустомити, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., згідно
з 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 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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2186
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про надання Хомяк Лесі Антонівні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
Розглянувши звернення Хомяк Лесі Антонівни, про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність для ведення
особистого селянського господарства земельної ділянки орієнтовною площею
0,1458 га, яка розташована на вул. П. Тичини у м.Пустомити, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., згідно
з 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 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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2187
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про розгляд звернення
Матвіїва Андрія Миколайовича
Розглянувши звернення Матвіїва Андрія Миколайовича про надання
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, на підставі
протоколу засідання постійної депутатської комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради
від 04.08.2020 р., керуючись ст. ст. 12, 33, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Відмовити 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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2188
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про надання Гуку Володимиру Михайловичу
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
Розглянувши звернення Гука Володимира Михайловича, про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність для
ведення особистого селянського господарства земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0405 га, яка розташована на вул. Луговій у м.Пустомити, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., згідно
з 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 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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2189
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про розгляд звернення
Пукаса Івана Васильовича
Розглянувши звернення Пукаса Івана Васильовича про надання 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, на підставі
протоколу засідання постійної депутатської комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради
від 04.08.2020 р., керуючись ст. ст. 12, 33, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Відмовити 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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2190
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про розгляд звернення
Марка Михайла Євгеновича
Розглянувши звернення Марка Михайла Євгеновича про надання 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, на підставі
протоколу засідання постійної депутатської комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради
від 04.08.2020 р., керуючись ст. ст. 12, 33, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Відмовити 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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2191
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про надання Пеньковій Ганні Юріївні
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
Розглянувши звернення Пенькової Ганни Юріївни, про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність для ведення
особистого селянського господарства земельної ділянки орієнтовною площею
0,0361 га, яка розташована на вул. Садовій у м.Пустомити, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., згідно
з 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. Вважати таким, що втратило чинність рішення Пустомитівської міської
ради від 03.03.2020 року №2006.
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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2192
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про надання Шокало Надії Фотинівні
дозволу на виготовлення дублікату сертифікату
на право приватної власності на землю
(середню земельну частку (пай))
Розглянувши заяву Шокало Надії Фотинівни, про надання дозволу на
виготовлення дублікату сертифікату на право приватної власності на землю
(середню земельну частку (пай)), на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., керуючись ст. ст. 12, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1.Надати Шокало Надії Фотинівні 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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2193
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про надання Галярі Ярославу Федоровичу
дозволу на виготовлення дублікату сертифікату
на право приватної власності на землю
(середню земельну частку (пай))
Розглянувши заяву Галяри Ярослава Федоровича, про надання дозволу на
виготовлення дублікату сертифікату на право приватної власності на землю
(середню земельну частку (пай)), на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., керуючись ст. ст. 12, 121
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2194
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про надання дозволу Павельчаку Андрію Васильовичу
на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
на території Пустомитівської міської ради
(за межами населених пунктів)
Розглянувши заяву Павельчака Андрія Васильовича, про надання дозволу
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва на території Пустомитівської
міської ради (за межами населених пунктів), на підставі протоколу засідання
постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р.,
керуючись ст.ст. 12, 22, 118, 121 Земельного кодексу України, ст.ст.3,5 Закону
України «Про порядок виділення в натурі на (місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток (паїв)», ст.55 Закону України «Про землеустрій»,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
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).
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2195
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020 р.
Про надання дозволу Бурдан Марії Теодорівні
на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
на території Пустомитівської міської ради
(за межами населених пунктів)
Розглянувши заяву Бурдан Марії Теодорівни, про надання дозволу на
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва на території Пустомитівської
міської ради (за межами населених пунктів), на підставі протоколу засідання
постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р.,
керуючись ст.ст. 12, 22, 118, 121 Земельного кодексу України, ст.ст.3,5 Закону
України «Про порядок виділення в натурі на (місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток (паїв)», ст.55 Закону України «Про землеустрій»,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
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).
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2196
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020р.
Про передачу у власність
Пташинській Наталії Євгенівні
земельної ділянки для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва
на території Пустомитівської міської ради
Розглянувши заяву Пташинської Наталії Євгенівни, про передачу у
власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних
ділянок, які розташовані на території Пустомитівської міської ради за межами
населених пунктів, взявши до уваги технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
виготовлену ПП «УКРЗЕМПРОЕКТ», на підставі протоколу засідання постійної
депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., згідно з ст.ст. 12, 22,
118, 121 Земельного кодексу України, ст.ст.3,5 Закону України «Про порядок
виділення в натурі на (місцевості) земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв)», п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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, за погодженням відповідних інженерно-експлуатаційних служб та
забезпечувати доступ цих служб для їх експлуатації.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2197
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020р.
Про передачу у власність
Патрик Лесі Євгенівні
земельної ділянки для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва
на території Пустомитівської міської ради
Розглянувши заяву Патрик Лесі Євгенівни, про передачу у власність для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок, які
розташовані на території Пустомитівської міської ради за межами населених
пунктів, взявши до уваги технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
виготовлену ПП «УКРЗЕМПРОЕКТ», на підставі протоколу засідання постійної
депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., згідно з ст.ст. 12, 22,
118, 121 Земельного кодексу України, ст.ст.3,5 Закону України «Про порядок
виділення в натурі на (місцевості) земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв)», п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 2198
п’ятдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання
11.08.2020р.
Про передачу у власність
Павлишин Іванні Іванівні
земельної ділянки для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва
на території Пустомитівської міської ради
Розглянувши заяву Павлишин Іванни Іванівни, про передачу у власність
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок,
які розташовані на території Пустомитівської міської ради за межами населених
пунктів, взявши до уваги технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
виготовлену ФОП Лаврів Галина Миколаївна, на підставі протоколу засідання
постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 04.08.2020 р., згідно
з ст.ст. 12, 22, 118, 121 Земельного кодексу України, ст.ст.3,5 Закону України
«Про порядок виділення в натурі на (місцевості) земельних ділянок власникам
земельних часток (паїв)», п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
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.

Міський голова

Олег СЕРНЯК

