
 
Давидівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Пустомитівського району Львівської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я № 138 

11.06.2019 р. 

Про зняття з балансу 

Давидівської сільської ради ОТГ 

житлового будинку №8, що 

розташований в с. Соснівка по 

вул. Стефаника, та передачу його 

у власність власнику квартири  

 

Розглянувши заяву гр. Прибитківської Орисі Григорівни, власника квартири 

№ 1 малоповерхового житлового будинку №8, що розташований в с. Соснівка по 

вул. Стефаника Пустомитівського району Львівської області, про зняття з балансу 

сільської ради даного малоповерхового будинку зі зміною його поштової адреси, 

керуючись пунктом 30 частини першої статті 26, статтею 60, частиною 1 статті 73 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Давидівської сільської ради ОТГ 

                                                                     В И Р І Ш И В: 

1. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Давидівської сільської 

ради ОТГ зняти з балансу сільської ради малоповерховий житловий будинок 

№8, що розташований в с. Соснівка по вул. Стефаника (колишня вулиця 

Щорса) Пустомитівського району Львівської області, та передати його у 

власність власнику квартири згідно поданої заяви, зі складанням відповідних 

актів приймання-передачі.  

2. Змінити адресний номер житловому будинку, що  знаходиться в с. Соснівка по 

вулиці Стефаника, буд. 8, Пустомитівського району Львівської області, 

присвоївши нову поштову адресу – с. Соснівка, вул. Стефаника, 16, 

Пустомитівського району Львівської області. 

3. Зобов’язати власника квартири малоповерхового житлового будинку, після 

прийняття його у власність, у найкоротші строки вирішити питання щодо 

утримання будинку, прибудинкової території та інженерних комунікацій (за 

наявності), шляхом укладення угод з відповідними виконавцями житлово-

комунальних послуг в залежності від рівня благоустрою відповідного будинку, 

згідно вимог чинного законодавства, з метою подальшої безпечної їх 

експлуатації.  

4. Гр. Прибутківській О.Г.: внести відповідні в технічну та юридичну 

документацію. 

5. Відділу культури та інформаційної політики сільської ради (Кучак Х.Я.) 

оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Давидівської сільської ради 

ОТГ та її виконавчих органів. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому - 

керуючого справами виконавчого комітету Давидівської сільської ради ОТГ - 

І.В. Яцика. 

 

    Т.в.о. сільського голови 

    секретар ради                                                                  І.Я. Кухарський 


