
 

 

 
Давидівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Пустомитівського району Львівської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
                                                Р І Ш Е Н Н Я № 137 

 

 11.06.2019 року 

 Про вилучення квартири №90 у будинку № 24 

 на вул. Галицькій з обліку службових  

  

       Розглянувши клопотання начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. 

Львова підполковника В.Гуменюка про вилучення квартири № 90 по вулиці 

Галицькій, будинок № 24 в селі Давидів Пустомитівського району Львівської області 

з обліку службових, керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Житловим кодексом Української РСР, рішенням №287 виконавчого 

комітету Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської 

області від 22.12.2017року «Про затвердження Положення про покладення функцій 

на орган приватизації при проведенні приватизації державного житлового фонду в 

Давидівській сільській раді ОТГ», рішенням №134 виконавчого комітету 

Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області від 

30.07.2018року «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Давидівської 

сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області №287 від 

22.12.2017 «Про затвердження Положення про покладення функцій на орган 

приватизації при проведенні приватизації державного житлового фонду в 

Давидівській сільській раді ОТГ», враховуючи рішення Комісії з контролю за 

забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей 

жилими приміщеннями від 23.01.2019 року (протокол № 15), виконавчий комітет 

Давидівської сільської ради ОТГ 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Вилучити з обліку службових квартиру № 90 (заг. пл. 67,0 кв.м), що складається з 

2-х (двох) кімнат (житл.пл.33,9 кв.м) по вулиці Галицькій, будинок № 24 в селі 

Давидів Пустомитівського району Львівської області, у зв’язку з тим, що відпала 

потреба в такому використанні.  

 

2. Укласти з гр. Кондратишином Володимиром Остаповичем, 11.03.1966 р.н., 

договір найму квартири № 90, яка складається з 2-х кімнат жилою площею 33,9 кв.м., 

загальною площею 67,0 кв.м в будинку № 24 на вулиці Галицькій в селі Давидів 

Пустомитівського району Львівської області. 

Склад сім'ї три особи:  

Кондратишин Володимир Остапович, 11.03.1966 р.н. 

Кондратишин Ірина Євгенівна, 11.10.1971 р.н. 

Пронів Тетяна Володимирівна, 13.01.1992 р.н. 

 



 

 

3. Гр. Кондратишину Володимиру Остаповичу:  

 в місячний термін з дня рішення виконкому звернутись в КП «Давидівське» 

Давидівської сільської ради ОТГ для підписання договору житлового найму квартири. 

 

4. 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 


