
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 

ДАВИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Пустомитівського району Львівської області 

від 05 квітня 2019 року 

Присутні: 

Голова виконкому                               Керницький Володимир Михайлович 

Члени виконкому:                               Яцик Іван Володимирович 

                                                               Кухарський Ігор Ярославович 

                                                               Кіт Зіновія Михайлівна  

                                                               Фещин Наталія Вікторівна 

     Марійко Михайло Степанович 

                                                               Бубенчик Ігор Євгенович 

                                                               Дробенко Григорій Олексійович 

                                                               Сіленков Олег Геннадійович 

                                                               Бондалєтова Марія Богданівна 

                                                     Порядок денний 

1. Про надання містобудівних умов та обмежень на  забудову земельної ділянки 

для проектування об’єкта будівництва.  

2. Про затвердження висновку міжвідомчої комісії при виконавчому комітеті 

Давидівської сільської ради ОТГ про переведення садового будинку та 

надання дозволу на переведення садового будинку у жилий. 

3. Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії Давидівської 

сільської ради об’єднаної територіальної громади з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна та 

експертно грошової оцінки земельної ділянки – нежитлового приміщення 

площею 17,8  кв. м, що знаходиться за адресою: будинок № 5а, вулиця 

Галицька, село Давидів, Пустомитівського району, Львівської області. 

4. Про укладення договору оренди нежитлових приміщень. 

5. Про внесення змін до складу комісії з питань розгляду звернень громадян у 

Давидівській сільській раді ОТГ. 

6. Про видалення зелених насаджень. 

7. Про затвердження нормативів для одиниці створеної потужності об’єкта 

будівництва Давидівської сільської ради ОТГ. 

8. Про затвердження інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення посадовими особами загального відділу Давидівської 

сільської ради ОТГ. 

9. Про визначення переліку уповноважених посадових осіб загального відділу 

Давидівської сільської ради ОТГ, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення. 

10. Про присвоєння поштових адрес. 

11. Про зміну поштових адрес. 

12. Про відтермінування набрання чинності додаткової угоди. 

13. Різне.  

 



 

 

 

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який зачитав порядок денний та 

запропонував затвердити порядок денний в цілому. 

Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: затвердити порядок денний в цілому.  

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В., розглянувши розпорядження сільського 

голови № 16/2 від 27.02.2019 року щодо підготовки проекту містобудівних 

умов і обмежень на будівництво побутової каналізації в с. Давидів 

Пустомитівського району Львівської області, про надання Давидівській 

сільській раді ОТГ містобудівні умови та обмеження забудови земельної 

ділянки для проектування об’єкта будівництва.   

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 75 додається).  

 

Слухали: висновки міжвідомчої комісії при виконавчому комітеті Давидівської 

сільської ради ОТГ (протокол від 27.03.2019) звіт про проведення 

технічного огляду садового будинку за адресою: Львівська область 

Пустомитівський район, Чишківська с/рада, село Волиця, садове 

товариство «Електрон» будинок №10, заяву гр. Жванського Дмитра 

Ростиславовича про переведення дачного (садового) будинку у жилий 

будинок.    

Слухали: сільського голову Керницького В.М., який поставив пропозицію на  

голосування.   

Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 76 додається). 

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. про затвердження протоколу №5 від 

02.04.2019  року засідання конкурсної комісії Давидівської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна та 

експертно грошової оцінки нежитлового приміщення площею  17,8  кв. м, 

що знаходиться за адресою: будинок № 5а, вулиця Галицька, село Давидів, 

Пустомитівського району, Львівської області.   

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 77 додається). 

 

Слухали: звернення директора Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Телекомунікаційна компанія» Пентака Ігоря Миколайовича про  

укладення договору оренди нежитлового приміщення в селі Давидів 

Пустомитівського району Львівської області для розміщення 

телекомунікаційного обладнання.   

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на   

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

 



 

 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 78 додається). 

 

Слухали: звернення директора Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Телекомунікаційна компанія» Пентака Ігоря Миколайовича про  

укладення договору оренди нежитлового приміщення в селі Пасіки-

Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області для розміщення 

телекомунікаційного обладнання.   

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на   

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 79 додається). 

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. про внесення змін до складу комісії з 

питань розгляду звернень громадян.   

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на   

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 80 додається). 

 

Слухали: заяву старости Пасіки-Зубрицького старостинського округу Давидівської 

сільської ради ОТГ І.Є. Бубенчика про видалення зелених насаджень за 

адресою: площа Незалежності, 10, село Пасіки-Зубрицькі, 

Пустомитівського району Львівської області.    

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 81 додається). 

 

Слухали: службову записку начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства, головного архітектора Давидівської 

сільської ради ОТГ О.В. Хляна від 04.04.2019 року № 450 про 

затвердження нормативів для одиниці створеної потужності об’єкта 

будівництва Давидівської сільської ради ОТГ на 2019 рік.      

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 82 додається). 

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. про затвердження інструкцію з   

оформлення матеріалів про адміністративні порушення громадян 

посадовими особами загального відділу Давидівської сільської ради ОТГ.   

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування.   

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 83 додається). 

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. про визначення переліку уповноважених 

посадових осіб загального відділу Давидівської сільської ради ОТГ, які 

мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за 

статями 197,198 КУпАП.   

 

 



 

 

 

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування.   

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 84 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Гуменюк Ольги Володимирівни про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Медова, буд.10, в 

с. Волиця Пустомитівського району Львівської області, 81144.    

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 85 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Коваля Андрія Степановича про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Чорновола, буд.5, 

с. Чишки Пустомитівського району Львівської області, 81144.   

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 86 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Феденяк Наталії Євгенівни про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Д. Галицького, буд.92, с. 

Давидів, Пустомитівського району Львівської області, 81151.    

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 87 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Юрків Миколи Іляровича про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Лесі Українки, буд.54 а, 

с. Чишки, Пустомитівського району Львівської області, 81144.   

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 88 додається). 

 

Слухали: заяву Паладійчука Миколи Васильовича про зміну адресного номера його 

мотельного комплексу «Палада» з кафе-баром, що знаходиться в с. 

Пасіки-Зубрицькі по вул. Дорожній 9а Пустомитівського району 

Львівської області, присвоївши нову поштову адресу – с. Пасіки- 

Зубрицькі, вул. Дорожна, 9 Д, Пустомитівського району Львівської 

області.   

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування.   

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 89 додається). 

 

Слухали: заяву гр. Шпуганича Андрія Васильовича про зміну поштової адреси його 

житлового будинку, що знаходиться в с. Бережани, садівниче товариство 

«Черешня», буд.53 Пустомитівського району Львівської області,  



 

 

 

                 присвоївши нову поштову адресу – с. Бережани, вул. Володимирська, 

буд.53, Пустомитівського району Львівської області.    

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 90 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Надольської Руслани Ігорівни  про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Полуботка, 

буд.23, с. Пасіки-Зубрицькі, Пустомитівського району Львівської області, 

81137.    

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 91 додається). 

 

Слухали: звернення товариства з обмеженою відповідальністю „БРОК” № 034-1 від 

29.03.2019року про відтермінування набрання чинності додаткової угоди 

№1 до Договору №04 від 01.08.2017р. про надання місць для розміщення 

зовнішньої реклами на 2 календарних місяці до 01.07.2019року.    

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 92 додається). 

 

 

 

            Сільський голова                                                             В.М.Керницький 

 

 

            Секретар виконкому                                                        І.В.Яцик 

 


