
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 

ДАВИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Пустомитівського району Львівської області 

від 11 червня 2019 року 

Присутні: 

Секретар виконкому                            Яцик Іван Володимирович 

Члени виконкому:                                Кухарський Ігор Ярославович 

                                                                Кіт Зіновія Михайлівна  

      Марійко Михайло Степанович 

                                                                Дробенко Григорій Олексійович 

                                                                Фещин Наталія Вікторівна 

                                                                Бондалєтова Марія Богданівна 

                                                                Бубенчик Ігор Євгенович 

                                                     Порядок денний 

1. Про не заперечування відділу освіти, молоді та спорту Давидівської сільської 

ради ОТГ щодо призупинення навчально-виховного процесу в ДНЗ с. Чишки. 

2. Про встановлення розміру пайової участі замовників будівництва у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів 

Давидівської сільської ради ОТГ. 

3. Про присвоєння поштових адрес. 

4. Про впорядкування поштових адрес. 

5. 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 – частини нежитлового приміщення, яке розташоване 

на 1-му поверсі будівлі Народного Дому, загальною площею 46,8 кв. м, що 

знаходиться за адресою: будинок № 84, вулиця Шевченка, село Чишки, 

Пустомитівського району, Львівської області.  

6. Про укладення договорів найму квартир в селі Давидів. 

7. Про вилучення квартир з обліку службових в селі Давидів. 

8. Про зняття з балансу Давидівської сільської ради ОТГ житлового будинку. 

9. Про створення робочої групи з питань порушення порядку проведення 

обприскування сільськогосподарських культур агроформуваннями 

Давидівської ОТГ. 

10. Про надання дозволу-погодження на розміщення об’єктів виїзної (виносної) 

торгівлі на території Давидівської сільської ради ОТГ. 

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

для проектування об’єкта будівництва. 

12. Про внесення зміни в рішення виконавчого комітету №232 від 13.12.2018 року 

«Про внесення змін в рішення виконавчого комітету №94 від 05.05.2017 «Про  

 

 

 



 

комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Давидівської об’єднаної територіальної громади». 

13. Про перекриття руху транспорту по вулиці Сонячній с. Давидів від 

24.06.2019р. до 24.07.2019р. 

14. Про норми витрат палива для автомобіля Renault DASTER Давидівської 

сільської ради ОТГ. 

15. 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 начальника відділу освіти, молоді та спорту С.М.Кришталь № 

07-13/302 від 11.06.2019 року щодо призупинення навчально-виховного 

процесу в ДНЗ с. Чишки Пустомитівського району Львівської області.                  

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 110 додається).  

 

Слухали: звернення гр. Глухенького Романа Васильовича про встановлення розміру 

пайової участі замовників будівництва у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів 

Давидівської сільської ради ОТГ як замовника будівництва 

багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими 

закладами громадського обслуговування в селі Горішній 

Пустомитівського району Львівської області.    

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

голосування.   

Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 111 додається). 

 

Слухали: заяву гр. Вуса Андрія Орестовича та гр. Вус Марії Петрівни про 

присвоєння поштової адреси будівлі торгово – відпочинкового та банного 

комплексів в селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської 

області, яка розташована по вул. Лесі Українки, 100 «А», 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 № 112 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Клюс Ольги Мирославівни про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Бережанська,  буд. 118, с. 

Горішній, Пустомитівського району Львівської області, 81137.    

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 113 додається). 



 

 

 

Слухали: звернення гр. Гевка Миколи Васильовича про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Літня, 34, 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 № 114 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Кабан Марії Миронівни про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Володимира Великого,  

буд.29, 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 № 115 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Олійник Мар'яни Віталіївни про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Княгині Ольги, 2 

«А», 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 № 116 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Когута Богдана Ярославовича про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Зубрицького, 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 № 117 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Рацького Івана Романовича про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Літня, буд.36, 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 № 118 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Ебінгер Олега Вячеславовича про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Сагайдачного,  

буд.6, 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 № 119 додається). 

 



 

 

Слухали: звернення гр. Серетко Романа Ігоровича про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Сагайдачного,  буд. 14, 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 № 120 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Степанюка Володимира Михайловича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку, який розташований по вул. 

Сагайдачного,  буд. 12, 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 № 121 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Струж Марії Семенівни про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Сагайдачного,  буд. 24, 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 № 122 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Карого Богдана Романовича про залишення поштової адреси 

новоутвореному об’єкту (житловому будинку), який розташований по 

вул. Р. Шухевича,  буд. 3, 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 № 123 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Карої Адріани Юріївни про присвоєння поштової адреси 

новоутвореному об’єкту (житловому будинку), який розташований по 

вул. Р. Шухевича,  буд. 4, 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 № 124 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Кіс Дани Миколаївни про присвоєння поштової адреси 

новоутвореному об’єкту (житловому будинку), який розташований по 

вул. Р. Шухевича,  буд. 5, 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 № 125 додається). 

 



 

 

 

Слухали: звернення гр. Снігур Марії Йосипівни про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Молодіжна,  буд. 2, с. 
Давидів, Пустомитівського району Львівської області,81151.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 126 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Хохлачева Миколи Володимировича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку, який розташований по вул. Івасюка, 

буд. 12, с. Давидів Пустомитівського району Львівської області, 81151.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 127 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Дубневича Івана Михайловича про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. І. Франка,  буд.17, 

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 № 128 додається).  

 

Слухали: звернення гр. Козяр Катерини Іванівни про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Сонячна, буд.16, с. 

Виннички Пустомитівського району Львівської області, 81150.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 129 додається).  

 

Слухали: звернення гр. Пачви Романа Миколайовича та гр. Пачви Андрія 

Миколайовича про розподіл житлового будинку та присвоєння поштових 

адрес, 1/2 житлового будинку, що належить гр. Пачві Андрію 

Миколайовичу - вул. Львівська,  буд.32 «Б», с. Давидів; 1/2 житлового 

будинку, що належить гр. Пачві Роману Миколайовичу - вул. Львівська,  

буд.32, 81151.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 130 додається).  

 

Слухали: Чиженькової Наталії Стефанівни, яка є опікуном над недієздатною особою 

Миньо Стефаном Миколайовичем (згідно рішення Сихівського районного 

суду м. Львова від 13.08.2018р.), про впорядкування поштової адреси 

житловому будинку по вулиці Надійній, 27А, м. Львова, власником якого 

є  гр. Миньо Стефан Миколайович, присвоївши нову поштову адресу: вул.  

 

 

 



 

                  

 

 

                   Бережанська,  97, 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 № 131 додається).  

 

Слухали: заяву гр. Молоко Анастасії Андріївни про впорядкування поштової адреси 

житлового будинку, що знаходиться в с. Давидів по вулиці Сонячній, буд. 

166, Пустомитівського району Львівської області, присвоївши нову 

поштову адресу – с. Давидів, вул. Сонячна, буд.166 «А», 

Пустомитівського району Львівської області, 81151.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 132 додається).  

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. про затвердження протоколу № 8 від 

27.05.2019 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 – частини нежитлового приміщення, яке 

розташоване на 1-му поверсі будівлі Народного Дому, загальною площею 

46,8 кв. м, що знаходиться за адресою: будинок № 84, вулиця Шевченка, 

село Чишки, Пустомитівського району, Львівської області.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 133 додається). 

 

Слухали: заяву гр. Сас Андрія Михайловича про укладення договору найму 

квартири № 26 по вулиці Галицькій, будинок № 22 в селі Давидів 

Пустомитівського району Львівської області.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 134 додається).  

 

Слухали: заяву Коваля Ярослава Михайловича про укладення договору найму 

квартири № 2 по вулиці Галицькій, будинок № 8 в селі Давидів 

Пустомитівського району Львівської області.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 135 додається).  

 

 



 

 

 

Слухали: заяву гр. Павлишин Лариси Казимирівни про вилучення 

квартири № 75 по вулиці Галицькій, будинок № 24 в селі Давидів 
Пустомитівського району Львівської області з обліку службових.      

 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 136 додається).  

 

Слухали: 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.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 137 додається). 

 

Слухали: заяву гр. Прибитківської Орисі Григорівни, власника квартири № 1 

малоповерхового житлового будинку №8, що розташований в с. Соснівка 

по вул. Стефаника Пустомитівського району Львівської області, про 

зняття з балансу сільської ради даного малоповерхового будинку зі 

зміною його поштової адреси.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 138 додається).  

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. про створення робочої групи з питань 

порушення порядку проведення обприскування сільськогосподарських 

культур агроформуваннями Давидівської сільської ради ОТГ.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 139 додається). 

 

Слухали: заяву гр. Бляхівського Ігоря Івановича та Сарафин Марії Іванівни про 

впорядкування поштової адреси житлового будинку, що знаходиться  в 

селі Давидів по вул. Галицькій, 15 Пустомитівського району Львівської 

області, присвоївши нову поштову адресу . Давидів, вул. Галицька, буд. 

15 Б, Пустомитівського району Львівської області, 81151. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 140 додається).  

 

Слухали: заяву від 21.05.2019 року з доданими документами ФОП Шеремети Віри 

Зіновіївни та ФОП Шеремети Ігоря Романовича щодо надання дозволу на 

виїзну (виносну) на території Давидівської сільської ради ОТГ. 

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

голосування. 



 

 

 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 141 додається).  

 

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

голови № 49 від 23.05.2019 року щодо розгляду містобудівного 

розрахунку капітального ремонту даху приміщення автошколи та фасаду 

з заміною вікон Давидівського опорного ЗЗСО  с. Давидів 

Пустомитівського району Львівської області.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 142 додається).  

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. про внесення  змін в рішення виконавчого 

комітету №232 від 13.12.2018 року «Про внесення змін в рішення 

виконавчого комітету №94 від 05.05.2017 «Про комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Давидівської 

об’єднаної територіальної громади».   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 143 додається).  

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В., розглянувши розпорядження т.в.о. 

сільського голови, секретаря ради № 55/2 від 10.06.2019 року щодо 

підготовки проекту містобудівних умов і обмежень для проектування 

об’єктів будівництва «Реконструкція будівлі басейну ДЮСШ «Тризуб 

плюс» на вул. Галицькій, 1 в с. Давидів Давидівської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської 

області» коригування.    

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 144 додається).  

 

Слухали: звернення гр. Огури Василя Михайловича про присвоєння поштової 

адреси новозбудованому житловому будинку (літ. «2А-І», загальною 

площею 120,4 кв. м), який розташований по вул. Весняна, буд.32 «А», с. 

Виннички Пустомитівського району Львівської області, 81150.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 145 додається). 

 

Слухали: службову записку голови тендерного комітету Давидівської сільської ради 

ОТГ від 05.06.2019 року щодо перекриття руху транспорту по вулиці 

Сонячній с. Давидів Пустомитівського району Львівської області з 

25.06.2019р. до 24.07.2019р., у зв’язку з капітальним ремонтом дороги.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  



 

 

 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 146 додається). 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. щодо затвердження розрахунку норм 

витрат палива для службового автомобіля Renault DASTER 1,6 л, 114 к.с. 

Давидівської сільської ради ОТГ. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 147 додається). 

 

 

 

            Секретар ради                                                                   І.Я. Кухарський 

            Секретар виконкому                                                        І.В. Яцик  


