
ПРОТОКОЛ  

засідання Міжвідомчої комісії Давидівської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади 

 

с. Давидів                                                «20» серпня 2019року 

 

 

Місце проведення: Давидівська сільська рада ОТГ, вул. Незалежності, 1А, каб.17 

Початок засідання:10 год.00 хв. 

Головуючий на засіданні: секретар виконкому - керуючий справами виконавчого 

комітету Яцик І.В. 

Секретар міжвідомчої комісії:  спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та  

цивільного захисту населення– Завадський І.В. 

 

Присутні: Бандура Р. Д. – головний спеціаліст – землевпорядник, Феданяк Р.В. – 

начальник юридичного відділу, Гуль Г.В. – спеціаліст 1-ої категорії відділу 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, Наконечний І.М. – 

спеціаліст 1-ої категорії відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Булич С.В. – директор КП «Давидівводоканал», Камінський М.В. – директор 

КП «Давидівське» 

Засідання відкрив Яцик І.В., який оголосив порядок денний засідання, що був 

прийнятий одноголосно та запропонував обрати з числа присутніх секретарем міжвідомчої 

комісії спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення– 

Завадського І.В. та перейти до обговорення пунктів порядку денного. 

Вирішили: за – « 7 », проти – « 0  », утрималось – «  0 » 

Яцик І.В., оголосив порядок денний засідання, що був прийнятий одноголосно та 

запропонував перейти до обговорення пунктів порядку денного. 

1. Слухали: 

 

1.1. Щодо розгляду заяви гр Коцан Оксани Віталіївни про переведення дачного 

(садового) будинку у жилий будинок.  

 

Яцик І.В. надав слово Завадському І.В., який  зачитав зміст заяви Коцан Оксани 

Василівни, про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок, до заяви 

долучено засвідчену в установленому порядку копію документа про право власності на 

будинок, копію державного акту на право власності на земельну ділянку, копію паспорта 

та ідентифікаційного коду, звіт про проведення технічного огляду садового будинку з 

висновком про його відповідність державним будівельним нормам. 

 

Наконечний І.М. зауважив що згідно результатів технічного огляду зазначеного у 

звіті про проведення технічного огляду садового будинку за адресою: Львівська область 

Пустомитівський район, село Волиця, садове товариство «Електрон» будинок 148, підстав 

для відмови у переведенні дачного (садового) будинку у жилий будинок відсутні. Інші 

присутні члени комісії підтримали пропозицію Булич С.В. та запропонували погодити 

переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок. 



Вирішили: 

1. Відповідно до ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст.81 

Житлового Кодексу Української РСР, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України 

від 29.04.2015 №321 «Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, 

що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки», рекомендувати 

виконавчому комітету Давидівської сільської ради ОТГ прийняти рішення про 

переведення садового будинку №148, що розташований у садовому товаристві «Електрон» 

Львівська область, Пустомитівський район, с. Волиця та належить гр. Коцан О.В. на праві 

власності у жилий. 

 

2. Наступне засідання комісії призначити за наявності заяв належних на розгляд, 

попередньо повідомивши членів комісії відповідно до норм положення про міжвідомчу 

комісію при виконавчому комітеті Давидівської сільської ради ОТГ. 

 

 

 

Головуючий                                                                                 Яцик І.В. 

 

 

Секретар                                                                                      Завадський І.В. 
 

Бандура Р.Д.          ______________ 

Феданяк Р.В.         ______________ 

Камінський М.В.  ______________ 

Булич С.В.              ______________ 

Гуль Г.В.                 ______________ 

Наконечний І.М.    ______________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ 

засідання Міжвідомчої комісії Давидівської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади від 05 липня 2019року 

 

с. Давидів                          «   » серпня 2019року 

Головуючий на засіданні: секретар виконкому - керуючий справами виконавчого 

комітету Яцик І.В. 

Секретар міжвідомчої комісії:  спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та  

цивільного захисту населення– Завадський І.В. 

 

Присутні: Бандура Р. Д. – головний спеціаліст – землевпорядник, Феданяк Р.В. – 

начальник юридичного відділу, Гуль Г.В. – спеціаліст 1-ої категорії відділу 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, Наконечний І.М. – 

спеціаліст 1-ої категорії відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Булич С.В. – директор КП «Давидівводоканал», Камінський М.В. – директор 

КП «Давидівське» 
 

Порядок денний 

Розгляд заяви гр. Коцан Оксани Віталіївни, про переведення дачного (садового) будинку у 

жилий будинок. 

Вирішили: 

1.Відповідно до ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст.81 

Житлового Кодексу Української РСР, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України 

від 29.04.2015 №321 «Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, 

що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки», рекомендувати 

виконавчому комітету Давидівської сільської ради ОТГ прийняти рішення про 

переведення садового будинку №148, що розташований у садовому товаристві «Електрон» 

Львівська область, Пустомитівський район, с. Волиця та належить гр. Коцан О.В. на праві 

власності у жилий. 

Головуючий                                                                                          Яцик І.В. 

 

 

Секретар                                                                                                  Завадський І.В. 



 
Давидівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Пустомитівського району Львівської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   Р І Ш Е Н Н Я № 183 

 

 

20.08.2019 року 

 

Про затвердження висновку  

міжвідомчої комісії при виконавчому комітеті  

Давидівської сільської ради ОТГ про переведення 

садового будинку №148, що розташований 

у садовому товаристві «Електрон» Львівська область, 

Пустомитівський район, с. Волиця та належить 

гр. Коцан О.В. на праві власності у жилий 

 

 

            Розглянувши висновки міжвідомчої комісії при виконавчому комітеті Давидівської 

сільської ради ОТГ (протокол від «20».08.2019) звіт про проведення технічного огляду 

садового будинку за адресою: Львівська область Пустомитівський район, село Волиця, 

садове товариство «Електрон» будинок 148, заяву гр. Коцан Оксани Віталіївни про 

переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок, виконавчий комітет 

Давидівської сільської ради ОТГ 

 

                                                В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити висновок міжвідомчої комісії при виконавчому комітеті Давидівської 

сільської ради ОТГ (протокол від «20».08.2019) про переведення садового будинку та дати 

дозвіл на переведення садового будинку №148, що розташований у садовому товаристві 

«Електрон» Львівська область, Пустомитівський район, с. Волиця та належить гр. Коцан 

О.В. на праві власності у жилий. 

 

2. Рекомендувати гр. Коцан О.В. звернутися до державного реєстратора для внесення 

відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, 

визначеному законодавством. 

 

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

керуючого справами виконавчого комітету Давидівської сільської ради ОТГ Яцика І.В. 

 

 

 

       

        Сільський голова                                              В.М.  Керницький 

 

 

 


