
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 

ДАВИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Пустомитівського району Львівської області 

від 06 травня 2019 року 

Присутні: 

Секретар виконкому                            Яцик Іван Володимирович 

Члени виконкому:                                Кухарський Ігор Ярославович 

                                                               Кіт Зіновія Михайлівна  

     Марійко Михайло Степанович 

                                                               Дробенко Григорій Олексійович 

                                                               Сіленков Олег Геннадійович 

                                                               Бондалєтова Марія Богданівна 

                                                     Порядок денний 

1. Про присвоєння поштових адрес. 

2. Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії Давидівської 

сільської ради об’єднаної територіальної громади з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна та 

експертно грошової оцінки земель Давидівської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади – нежитлової будівлі площею 290,6  кв. м, що 

знаходиться за адресою: будинок № 2, площа Незалежності, село Пасіки-

Зубрицькі, Пустомитівського району, Львівської області.   

3. Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії Давидівської 

сільської ради об’єднаної територіальної громади з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна та 

експертно грошової оцінки земель Давидівської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади – земельної ділянки  площею 0,0430 га, що 

знаходиться за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, село 

Давидів, вул.Галицька,15а (кадастровий номер № 4623682400:01:003:0269). 

4. Про надання містобудівних умов та обмежень на  забудову земельної ділянки 

для проектування об’єкта будівництва.   

5. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету №82 від 05.04.2019 «Про 

затвердження нормативів для одиниці створеної потужності об’єкта 

будівництва Давидівської сільської ради ОТГ». 

6. Різне.  

 

Слухали: тимчасово виконуючого обов'язки сільського голови, секретаря ради І.Я. 

Кухарського, який зачитав порядок денний та запропонував затвердити 

порядок денний в цілому. 

Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: затвердити порядок денний в цілому.  

 

Слухали: звернення директора ТзОВ «Фірма «ГАЛАГРОПРОДУКТ» Вишневського 

Андрія Петровича про присвоєння поштової адреси будівлі виставково- 

 



 

 

                 

                 торгівельного комплексу з окремостоячою котельнею в селі Пасіки-

Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, присвоївши 

поштову адресу – Дорожна, 51, село Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського 

району Львівської області.                  

Слухали: секретаря ради І.Я.Кухарського, який поставив пропозицію на       

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 93 додається).  

 

Слухали: звернення гр. Бойко Володимира Миколайовича та гр. Сулими Віталія 

Валерійовича про присвоєння поштової адреси будівлі складу для 

придорожнього сервісу з пунктом торгівлі в селі Пасіки-Зубрицькі 

Пустомитівського району Львівської області, присвоївши поштову адресу 

– Дорожна, 53, село Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району 

Львівської області.    

Слухали: секретаря ради І.Я.Кухарського, який поставив пропозицію на  

голосування.   

Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 94 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Запотічняка Сергія Михайловича про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Захара Беркута, 

11, с. Пасіки-Зубрицькі, Пустомитівського району Львівської області, 

81137.    

Слухали: секретаря ради І.Я.Кухарського, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 95 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Кошельник Олени Григорівни про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Січових 

Стрільців, 13, с. Пасіки-Зубрицькі, Пустомитівського району Львівської 

області, 81137.    

Слухали: секретаря ради І.Я.Кухарського, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 96 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Рибки Сергія Васильовича про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Княгині Ольги, 4А, с. 

Пасіки-Зубрицькі, Пустомитівського району Львівської області, 81137.     

Слухали: секретаря ради І.Я.Кухарського, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 97 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Яремчука Назарія Григоровича про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Захара Беркута,  

                  20, с. Пасіки-Зубрицькі, Пустомитівського району Львівської 

області,81137.      



 

 

 

Слухали: секретаря ради І.Я.Кухарського, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 98 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Яремчука Назарія Григоровича про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Захара Беркута, 

21, с. Пасіки-Зубрицькі, Пустомитівського району Львівської 

області,81137.      

Слухали: секретаря ради І.Я.Кухарського, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 99 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Яремчука Олександра Григоровича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку, який розташований по вул. Захара 

Беркута, 18, с. Пасіки-Зубрицькі, Пустомитівського району Львівської 

області,81137.      

Слухали: секретаря ради І.Я.Кухарського, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 100 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Яремчука Олександра Григоровича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку, який розташований по вул. Захара 

Беркута, 19, с. Пасіки-Зубрицькі, Пустомитівського району Львівської 

області,81137.      

Слухали: секретаря ради І.Я.Кухарського, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 101 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Равлінець Ольги Іванівни про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Лісова, 27, с. Горішній, 

Пустомитівського району Львівської області,81135.      

Слухали: секретаря ради І.Я.Кухарського, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 102 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Кобрин Марти Олегівни про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Лесі Українки, 24, с. 

Кротошин, Пустомитівського району Львівської області,81136.      

Слухали: секретаря ради І.Я.Кухарського, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 103 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Яворовича Романа Петровича про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул.Січових Стрільців, 

28, с. Дмитровичі, Пустомитівського району Львівської області, 81150.      



 

 

 

 

 

Слухали: секретаря ради І.Я.Кухарського, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 104  додається).  

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. про затвердження протоколу № 6 від 

08.04.2019 року засідання конкурсної комісії Давидівської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна та 

експертно грошової оцінки земель Давидівської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади – нежитлової будівлі площею 290,6  кв. м, що 

знаходиться за адресою: будинок № 2, площа Незалежності, село Пасіки-

Зубрицькі, Пустомитівського району, Львівської області.   

Слухали: секретаря ради І.Я.Кухарського, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 105 додається). 

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. про затвердження протоколу № 7 від 

25.04.2019 року засідання конкурсної комісії Давидівської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна та 

експертно грошової оцінки земель Давидівської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади – земельної ділянки  площею 0,0430 га, що 

знаходиться за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, село 

Давидів, вул. Галицька, 15а (кадастровий номер № 

4623682400:01:003:0269).   

Слухали: секретаря ради І.Я.Кухарського, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 106 додається). 

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В., розглянувши розпорядження сільського 

голови № 37/1 від 22.04.2019 року щодо підготовки проекту містобудівних 

умов і обмежень на реконструкцію каналізаційних очисних споруд в с. 

Давидів Пустомитівського району Львівської області.   

Слухали: секретаря ради І.Я.Кухарського, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 107 додається).  

 

Слухали: службову записку начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства, головного архітектора Давидівської 

сільської ради ОТГ О.В. Хляна від 03.05.2019 року № 5 про внесення змін 

в нормативи для одиниці створеної потужності об’єкта будівництва 

Давидівської сільської ради ОТГ на 2019 рік.      

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

голосування. 



 

 

 

 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 108 додається). 

 

 

 

            Секретар ради                                                                   І.Я. Кухарський 

 

            Секретар виконкому                                                        І.В. Яцик  

 

 

 


