
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 

ДАВИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Пустомитівського району Львівської області 

від 17 вересня 2019 року 

Присутні: 

Голова виконкому                               Керницький Володимир Михайлович 

Члени виконкому:                               Кухарський Ігор Ярославович 

      Яцик Іван Володимирович 

                                                               Фещин Наталія Вікторівна 

      Дробенко Григорій Олексійович  

      Марійко Михайло Степанович 

      Кіт Зіновія Михайлівна  

     Сіленков Олег Геннадійович 

                                                               Бондалєтова Марія Богданівна 

                                                     

Порядок денний 

1. Про встановлення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури 

Давидівської сільської ради ОТГ. 

2. Про укладення договору найму квартири. 

3. Про зарахування на квартирний облік. 

4. Про присвоєння поштових адрес. 

5. Про зміну поштових адрес. 

6. Про видачу службового ордера. 

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №186 від 22.10.2018 р. 

8. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування 

об’єктів будівництва. 

9. Про внесення змін у склад конкурсної комісії з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального 

майна та експертно грошової оцінки земель Давидівської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району 

Львівської області. 

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: звернення директора ТзОВ «Істрейт» Т.С. Алексюка про встановлення 

розміру пайової участі замовників будівництва у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів 

Давидівської сільської ради ОТГ як замовника будівництва магазину 



 

продуктових і промислових товарів по  вулиці Галицькій, 28-Б, в селі 

Давидів, Пустомитівського району, Львівської області. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 186 додається).  

 

Слухали: заяву гр. Добровольського Федіра Стаховича про укладення договору 

найму квартири № 4 будинку № 8 по вулиці Бузковій, в селі Виннички 

Пустомитівського району Львівської області.    

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

голосування.   

Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 187 додається). 

 

Слухали: заяву гр. Бурачок Андріани Андріївни (дитини-сироти) про зарахування її 

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 № 188 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Вітика Андрія Романовича про присвоєння поштової адреси 

його житловому будинку, який знаходиться за адресою: вул. Галицька, 

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 № 189 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Дорош Наталії Василівни про присвоєння поштової адреси 

його житловому будинку, який знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, 

буд.9, 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 № 190 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Надольського Ігоря Миколайовича про присвоєння поштової 

адреси його житловому будинку, який знаходиться за адресою: вул. 

Карпенка-Карого, буд.41, 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 № 191 додається). 

 



 

Слухали: звернення гр. Зеленчук Олени Володимирівни про присвоєння поштової 

адреси її житловому будинку, який знаходиться за адресою: вул. Мазепи, 

буд.15, 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 № 192 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Ребко Ольги Іванівни, яка є уповноваженим представником 

за довіреністю від гр. Ребко Ігоря Богдановича про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який знаходиться за адресою: вул. Вишнева, 

буд.1, с. Виннички Пустомитівського району Львівської області, 81150. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 193 додається). 

 

Слухали: заяву директора школи С.В. Щурко про впорядкування поштової адреси 

приміщень (корпусів) Чишківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Давидівської 

сільської ради ОТГ, які знаходяться за адресою: вулиця Шевченка, № 116, 

село Чишки, Пустомитівського району Львівської області. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 194 додається). 

 

Слухали: заяву гр. Чорного Тараса Ярославовича, керівника Греко-Католицької 

церкви в селі Чишки, про впорядкування поштових адрес, а саме, 

Українській Греко-Католицькій церкві парафії святого Миколая, що 

знаходиться за адресою: вулиця Шевченка, № 116, село Чишки, 

Пустомитівського району Львівської області та житловому будинку, що 

знаходиться за адресою:  вулиця Шевченка, № 116,  село Чишки, 

Пустомитівського району Львівської області. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 195 додається).  

 

Слухали: наказ командира військової частини А2166 №38 від 07.02.2019 року  «Про 

розподіл службового житлового приміщення військової частини А2166», 

подання на оформлення службового ордеру на квартиру начальника 

квартирно-експлуатаційного відділу м. Львова підполковника                             

В. Гуменюка. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 196 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Дусько Оксани Олександрівни та гр. Дусько Олега 

Степановича про присвоєння поштової адреси житловому будинку, який 



 

знаходиться за адресою: - вул. Бережанська, буд.8, с. Горішній 

Пустомитівського району Львівської області, 81137. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 197 додається). 

 

Слухали:  звернення директора ТзОВ «ІСТРЕЙТ» Т.С. Алексюка про внесення змін 

до містобудівних умов та обмежень від 22.10.2018р.№136/10-2018 

«Будівництво магазину продуктових і промислових товарів на вул. 

Галицькій, 28-Б в с. Давидів Пустомитівського району Львівської області» 

у зв’язку із зміною власника земельної ділянки, відповідно до Договору 

купівлі-продажу земельної ділянки від 26.10.2018 р. реєстр.№ 2112. 

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

голосування.   

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 198 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Воробця Назара Орестовича від 11.09.2019 (зареєстроване в 

Давидівській сільській раді 13.09.2019 №1319) про надання містобудівних 

умов та обмежень для проектування та будівництва офісно-виробничої 

будівлі з складськими приміщеннями на вул. Сонячна (Проектована) в с. 

Давидів Пустомитівського району Львівської області. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 199 додається). 

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. про внесення змін у склад конкурсної 

комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки комунального майна та експертно грошової оцінки 

земель Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Пустомитівського району Львівської області. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 200 додається). 

 

 

 

 

            Сільський голова                                                            В.М. Керницький 

 

 

            Секретар виконкому                                                       І.В. Яцик 

 


