
  

 

 
Давидівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

                                            Пустомитівського району Львівської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

                                                               Р І Ш Е Н Н Я № 186 

17.09.2019 року 

Про встановлення розміру 

пайової участі у розвитку 

інфраструктури Давидівської 

сільської ради ОТГ   

ТзОВ  «Істрейт» 

Розглянувши звернення директора ТзОВ «Істрейт» Т.С. Алексюк 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, 

керуючись ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

ст.ст.25, 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2.2 п.2 

«Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) 

фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури населених пунктів Давидівської сільської ради», 

затвердженого рішенням сільської ради від 16.01.2017 №27-2/2017, взявши до уваги 

рішення виконавчого комітету Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського 

району Львівської області № 108 від 06.05.2019 року «Про внесення змін в рішення 

виконавчого комітету №82 від 05.04.2019 року «Про затвердження нормативів для 

одиниці створеної потужності об’єкта будівництва Давидівської сільської ради ОТГ», 

виконавчий комітет Давидівської сільської ради ОТГ 

                                                                 В И Р І Ш И В: 

1.Встановити розмір пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури Давидівської сільської ради ОТГ для ТзОВ «Істрейт» на об’єкт 

«Будівництво магазину продуктових і промислових товарів по  вул. Галицькій, 28-Б, в 

с. Давидів, Пустомитівського району, Львівської області», у сумі 10 % від загальної 

вартості будівництва, що становить 2 633 300,00 грн. (два мільйони шістсот тридцять 

три тисячі триста гривень,  00 копійок). 

 

2.Начальнику юридичного відділу Феданяку Р.В. Давидівської сільської ради ОТГ 

укласти договір про пайову участь у розвитку інфраструктури села Давидів згідно 

умов, викладених у п. 1 даного рішення з ТзОВ «Істрейт». 

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому 

Яцика І.В. та на постійну комісію з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту та житлово-комунального господарства. 

 

 

         Сільський голова                                                                    В.М. Керницький  

 


