
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 

ДАВИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Пустомитівського району Львівської області 

від 20 серпня 2019 року 

Присутні: 

Голова виконкому                               Керницький Володимир Михайлович 

Члени виконкому:                               Яцик Іван Володимирович 

                                                               Кіт Зіновія Михайлівна  

                                                               Фещин Наталія Вікторівна 

     Бубенчик Ігор Євгенович 

                                                               Дробенко Григорій Олексійович 

                                                               Сіленков Олег Геннадійович 

                                                               Бондалєтова Марія Богданівна 

                                                     Порядок денний 

1. Про затвердження містобудівних умов та обмежень на забудову земельної 

ділянки для проектування об’єкта будівництва.  

2. Про встановлення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури 

Давидівської сільської ради ОТГ. 

3. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

4. Про видалення зелених насаджень. 

5. Про надання дозволу на використання будинку як нежитлового. 

6. Про присвоєння поштових адрес. 

7. Про зарахування на квартирний облік. 

8. Про взяття на баланс адміністративної будівлі. 

9. Про переведення садових будинків у жилі. 

10. 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: зверненя гр. Глухенького Романа Васильовича про надання містобудівних 

умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва: будівництво 

багатоквартирного житлового будинку (секція № 10) з вбудованими 

приміщеннями громадського призначення на вул. Бережанська 

(Проектована), с. Горішній Давидівської ОТГ.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 161 додається).  

 

Слухали: звернення гр. Франта Василя Миколайовича про надання містобудівних 

умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва «Реконструкція  

 



 

 

                  

                  спеціальної складської споруди (навісу) на вул. Бічній Шептицьких, 17 в 

с.Чишки Пустомитівського району Львівської області зі зміною 

призначення на адміністративно-побутову будівлю в складі їдальні, 

побутових та адміністративних приміщень».    

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

голосування.   

Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 162 додається). 

 

Слухали: звернення директора ТзОВ «ТЕРРА-БУД ПЛЮС» Борщевського Віталія 

Михайловича про надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва: будівництво офісно-виробничої 

будівлі на вул. Зелена (Проектована), с. Пасіки-Зубрицькі Давидівської 

ОТГ.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 163 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Бульби Остапа Стефановича про видачу містобудівних умов 

та обмежень для проектування об’єкта будівництва: будівництво об’єкту 

промислового виробництва з офісними та складськими приміщеннями на 

вул. Промислова (Проектована), с. Давидів Давидівської ОТГ.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 164 додається). 

 

Слухали: звернення директора ПП «Лео Кераміка» В.М.Краєвського про 

встановлення розміру пайової участі замовників будівництва у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів 

Давидівської сільської ради ОТГ як замовника будівництва 

адміністративно-побутових та складських приміщень в с. Пасіки-

Зубрицькі, Пустомитівського району, Львівської області.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 165 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Копича Романа Івановича та гр. Іваночко Степана 

Степановича про надання дозволу на розміщення зовнішньої на території 

Давидівської сільської ради ОТГ за адресою: Львівська обл., 

Пустомитівський р-н., с. Пасіки – Зубрицькі, вулиця Дорожна, 62.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 166 додається). 

 

Слухали: заяву військової частини А-2166 в с. Черепин Пустомитівського району 

Львівської області про видалення зелених насаджень.    

 



 

 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 167 додається). 

 

Слухали: заяву гр. Просветлюка Любомира Васильовича, який є уповноваженим 

представником за довіреністю від гр. Просветлюк Надії Степанівни, щодо 

надання дозволу на використання житлового приміщення власного 

будинку як нежитлового.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 168 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Веріжнікова Григорія Борисовича про присвоєння поштової 

адреси виробничому будинку з господарськими (допоміжними) будівлями 

та спорудами в селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району 

Львівської області, який розташований по вул. Кармелюка, 40, 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 № 169 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Думайла Остапа Тарасовича про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Квітки Цісик, 

буд.11, 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 № 170 додається).  

 

Слухали: звернення гр. Мацелка Юрія Андрійовича про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Чумацька,  буд.6, 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 № 171 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Шумського Володимира Богдановича, гр. Шумської Віталії 

Романівни про присвоєння поштової адреси (по 1/2 частинах) житлового 

будинку, який розташований по вул. Кармелюка, буд. 2А, 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 № 172 додається). 

 

 

 



 

 

 

Слухали:  звернення гр. Павліковського Богдана Івановича про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Бережанська, буд. 

88, с. Горішній Пустомитівського району Львівської області, 81135. 

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

голосування.   

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 173 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Косоловича Василя Васильовича про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Польова,  буд. 25, 

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 № 174 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Дяка Вячеслава Володимировича про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Вітру, буд. 4, с. 

Кротошин Пустомитівського району Львівської області, 81136.    

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 175 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Дяка Вячеслава Володимировича про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Вітру, буд. 4, с. 

Кротошин Пустомитівського району Львівської області, 81136.    

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 175 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Сенчишин Ярослави Григорівни про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Л. Українки,  буд. 

51-А, с. Чишки Пустомитівського району Львівської області, 81151.     

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 176 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Маланюк Ганни Йосипівни про присвоєння поштової адреси 

об’єкту нерухомості (житловому будинку), що належить гр. Маланюк 

Ганні Йосипівні, загальною площею 103,1 м.кв., - вул. Р. Шухевича,  буд.8, 

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 № 177 додається). 

 

 

 



 

 

 

Слухали: звернення гр. Квик-Маланюк Мар'яни Іванівни про присвоєння поштової 

адреси об’єкту нерухомості (житловому будинку), що належить гр. Квик-

Маланюк Мар'яні Іванівні, загальною площею 93,6 м.кв.,- вул. Р. 

Шухевича,  буд.7, 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 № 178 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Маланюка Юрія Ігоровича про залишення поштової адреси 

новоутвореному об’єкту (житловому будинку), що належить належить  гр. 

Маланюку Юрію Ігоровичу- вул. Р. Шухевича,  буд.6, 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 № 179 додається). 

 

Слухали: заяву гр. Паньківа Олександра Васильовича (дитини-сироти) про 

зарахування його на квартирний облік для покращення житлових умов.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 180 додається). 

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. про збільшення балансової вартості 

адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою Львівська область, 

Пустомитівський район, село Пасіки-Зубрицькі, площа Незалежності, 2 на 

суму 2 068 578,11 (два мільйони шістдесят вісім тисяч п’ятсот сімдесят 

вісім грн. 11 коп.) грн.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 181 додається). 

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В.,  який ознайомив із заявою гр. Равлінець 

Ольги Іванівни та поданими документами щодо переведення дачного 

(садового) будинку у жилий будинок за адресою:  Львівська область, 

Пустомитівський район, село Горішній, вулиця Лісова, будинок № 27.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 182 додається). 

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В., який ознайомив із висновками 

міжвідомчої комісії при виконавчому комітеті Давидівської сільської ради 

ОТГ (протокол від «20».08.2019), звітом про проведення технічного 

огляду садового будинку за адресою: Львівська область Пустомитівський 

район, село Волиця, садове товариство «Електрон» будинок 148 та заявою  

 



 

 

 

                  гр. Коцан Оксани Віталіївни про переведення дачного (садового) будинку 

у жилий будинок.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 183 додається). 

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. про внесення змін в рішення виконавчого 

комітету Чишківської сільської ради №23 від 13.05.2016 року «Про 

продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами»,   

встановивши щомісячну плату за тимчасове користування місцем 

розташування рекламного засобу в сумі 1 350,00 грн. (одна тисяча триста 

п’ятдесят гривень 00 копійок).      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 184 додається). 

 

Слухали: звернення виконуючої обов’язки директора ТзОВ «МБМ-ПОЛЕ» Бойко 

Анжеліки Сергіївни про розірвання договору про надання у користування 

місць для розміщення рекламного засобу на території Чишківської 

сільської ради від 21.10.2015 року.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 185 додається). 

 

 

 

 

 

            Сільський голова                                                            В.М.Керницький 

 

 

            Секретар виконкому                                                        І.В.Яцик 

 


