
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 

ДАВИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Пустомитівського району Львівської області 

від 20 лютого 2019 року 

Присутні: 

Голова виконкому                               Керницький Володимир Михайлович 

Члени виконкому:                                Яцик Іван Володимирович 

                                                               Кухарський Ігор Ярославович 

                                                               Кіт Зіновія Михайлівна  

                                                               Фещин Наталія Вікторівна 

     Марійко Михайло Степанович 

                                                               Дробенко Григорій Олексійович 

                                                               Бубенчик Ігор Євгенович 

                                                               Сіленков Олег Геннадійович 

                                                               Бондалєтова Марія Богданівна 

                                                     Порядок денний 

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

для проектування об’єкта будівництва.  

2. Про присвоєння поштових адрес. 

3. Про зміну поштової адреси. 

4. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету №161від 10.08.2017 «Про 

надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами». 

5. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету №136 від 03.07.2017  «Про 

надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами». 
6. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету №103 від 18.06.2018. 
7. Про зарахування на квартирний облік. 

8. Про затвердження проектної документації за робочим проектом «Будівництво 

інженерних мереж газопостачання на території ОК «Садово-городнє товариство 

«Учитель» в с. Горішній Пустомитівського району Львівської області. 
9. Про не заперечення відділу культури та інформаційної політики на надання в 

оренду нежитлових приміщень. 
10. Про не заперечення відділу освіти, молоді та спорту на надання оренду 

нежитлових приміщень. 
11. Про затвердження зразку форменного одягу та знаків розрізнення спеціаліста з 

питань екології та охорони природних ресурсів Давидівської сільської ради ОТГ. 
12. Про продовження строку дії договору. 

13. Різне. 

 

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який зачитав порядок денний та 

запропонував затвердити порядок денний в цілому. 

Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: затвердити порядок денний в цілому.  

Слухали: заяву гр. Голіян Юлії Ігорівни та гр. Заблоцької Марти Ігорівни про 

надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта  

 



 

 

 

                 будівництва офісно-складських будівель біля автодороги «Львів-Бібрка» у 

с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 18 додається).  

 

Слухали:  заяву малого приватного підприємства «МВЮ» в особі гр. Мидлака Л.І. 

про надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 

будівництва автомийки самообслуговування у с. Давидів 

Пустомитівського району Львівської області. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 19 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Пендерецької Юліанни Юріївни про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Б. Хмельницького, 

буд.26, в с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської 

області, 81137.  

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 20 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Бендяка Володимира Аркадійовича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку, який розташований по вул. Лесі 

Українки, буд.69, в с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району 

Львівської області, 81137.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 21 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Страдомської Олександри Миколаївни про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку, який розташований по вул. Княгині 

Ольги, буд.49, в с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської 

області, 81137.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 22 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Страдомського Миколи Івановича про присвоєння поштової 

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

буд.47, в с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської 

області, 81137.    

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  



 

 

 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 23 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Іванчук Оксани Володимирівни про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Князя Романа, 18, 
в с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, 81137.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 24 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Іванчук Оксани Володимирівни про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Князя Романа, 20, 
в с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, 81137.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 25 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Ядчишина Ростислава Богдановича по довіреності від гр. 

Ядчишина Богдана Григоровича про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Д. Галицького, буд.88, с. 

Давидів Пустомитівського району Львівської області, 81151.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 26 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Гальської Наталії Володимирівни та гр. Гальського Ігоря 

Володимировича про присвоєння поштової адреси житловому будинку, 

який розташований по вул. вул. Шашкевича, буд.4А, с. Бережани 

Пустомитівського району Львівської області, 81144.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 27 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Яблонського Володимира Васильовича, що представляє 

інтереси ТОВ «ЮПІДЖІ» про присвоєння поштової адреси 

автозаправному комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв та 

пасажирів та АГЗП, який розташований по вул. Кільцева, 6, в селі Пасіки-

Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, 81137.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 28 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Костур Олександри Павлівни про присвоєння поштової 

адреси адміністративно-виробничій будівлі, гаражним боксам та 

складським приміщенням, які розташовані по вул. Дорожна, буд.32, с. 

Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, 81137.   

 



 

 

 

 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 29 додається). 

 

Слухали: заяву гр. Мазур Мар’яни Ярославівни про зміну поштової адреси в селі 

Пасіки-Зубрицькі по вулиці Лесі Українки, буд. 374 Пустомитівського 

району Львівської області, присвоївши поштову адресу – с. Пасіки-

Зубрицькі, вул. Роксолани, буд. 24 Пустомитівського району Львівської 

області, 81137.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 30 додається). 

 

Слухали: заяву старости Пасіки-Зубрицького старостинського округу І.Є.Бубенчика 

про зміну поштової адреси житловому будинку, який належить на праві  

приватної власності гр. Біді Ярославу Андрійовичу в селі Пасіки-

Зубрицькі по вулиці Лесі Українки, буд.166 Пустомитівського району 

Львівської області, присвоївши поштову адресу – с. Пасіки-Зубрицькі, 

вул. Шевченка, буд.23, Пустомитівського району Львівської області, 

81137.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 31 додається). 

 

Слухали: заяву старости Пасіки-Зубрицького старостинського округу І.Є.Бубенчика 

про зміну поштової адреси житловому будинку, який належить на праві  

приватної власності гр. Біді Василю Андрійовичу в селі Пасіки-Зубрицькі 

по вулиці Лесі Українки, буд.167 Пустомитівського району Львівської 

області, присвоївши поштову адресу – с. Пасіки-Зубрицькі, вул. 

Шевченка, буд.21, Пустомитівського району Львівської області, 81137.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 32 додається). 

 

Слухали: заяву старости Пасіки-Зубрицького старостинського округу І.Є.Бубенчика 

про зміну поштової адреси житловому будинку, який належить на праві  

приватної власності гр. Марків Наталії Мирославівні в селі Пасіки-

Зубрицькі по вулиці Лесі Українки, буд. 366, Пустомитівського району 

Львівської області, присвоївши поштову адресу – с. Пасіки-Зубрицькі, 

вул. Шевченка, буд. 29, Пустомитівського району Львівської області, 

81137.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 33 додається). 

 



 

 

 

Слухали: заяву старости Пасіки-Зубрицького старостинського округу І.Є.Бубенчика 

про зміну поштової адреси житловому будинку, який належить на праві                 

спільної приватної власності гр. Мітітелу Галині Миколаївні, гр. Мітітелу 

Вікторії Вікторівні, гр. Мітітелу Олександру Вікторовичу в селі Пасіки-

Зубрицькі по вулиці Лесі Українки, буд. 203, Пустомитівського району 

Львівської області, присвоївши поштову адресу – с. Пасіки-Зубрицькі, 

вул. Івана Франка, буд.8, Пустомитівського району Львівської області, 

81137.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 34 додається). 

 

Слухали: заяву старости Пасіки-Зубрицького старостинського округу І.Є.Бубенчика 

про зміну поштової адреси житловому будинку, який належить на праві  

приватної власності гр. Прухніцькій Романні Ігорівні в селі Пасіки-

Зубрицькі по вулиці Лесі Українки, буд. 369, Пустомитівського району 

Львівської області, присвоївши поштову адресу – с. Пасіки-Зубрицькі, 

вул. Шевченка, буд.37, Пустомитівського району Львівської області, 

81137.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 35 додається). 

 

Слухали: заяву старости Пасіки-Зубрицького старостинського округу І.Є.Бубенчика 

про зміну поштової адреси житловому будинку, який належить на праві  

спільної приватної власності гр. Тершівській Тетяні Романівні - ¾ частки 

та гр. Тершівській Соломії Богданівні - ¼ частки в селі Пасіки-Зубрицькі 

по вулиці Лесі Українки, буд. 368, Пустомитівського району Львівської 

області, присвоївши поштову адресу – с. Пасіки-Зубрицькі, вул. 

Шевченка, буд.39, Пустомитівського району Львівської області, 81137.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 36 додається). 

 

Слухали: заяву старости Пасіки-Зубрицького старостинського округу І.Є.Бубенчика 

про зміну поштової адреси житловому будинку, який належить на праві  

приватної власності гр. Бистровій Галині Лук’янівні в селі Пасіки-

Зубрицькі по вулиці Космонавтів, буд. 4, Пустомитівського району 

Львівської області, присвоївши поштову адресу – с. Пасіки-Зубрицькі, 

вул. Полуботка, буд.6, Пустомитівського району Львівської області, 

81137.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 37 додається). 

 

Слухали: заяву старости Пасіки-Зубрицького старостинського округу І.Є.Бубенчика 

про зміну поштової адреси житловому будинку, який належить на праві   



 

 

 

                 приватної власності гр. Вадяк Оксані Михайлівні в селі Пасіки-Зубрицькі 

по вулиці Космонавтів, буд. 9, Пустомитівського району Львівської 

області, присвоївши поштову адресу – с. Пасіки-Зубрицькі, вул. 

Полуботка, буд.15, Пустомитівського району Львівської області, 81137.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 38 додається). 

 

Слухали: заяву старости Пасіки-Зубрицького старостинського округу І.Є.Бубенчика 

про зміну поштової адреси житловому будинку, який належить на праві  

приватної власності гр. Волинець Галині Вікторівні в селі Пасіки-

Зубрицькі по вулиці Космонавтів, буд. 5, Пустомитівського району 

Львівської області, присвоївши поштову адресу – с. Пасіки-Зубрицькі, 

вул. Полуботка, буд.8, Пустомитівського району Львівської області, 

81137.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 39 додається). 

 

Слухали: заяву старости Пасіки-Зубрицького старостинського округу І.Є.Бубенчика 

про зміну поштової адреси житловому будинку, який належить на праві  

приватної власності гр. Куновській Олександрі Йосипівні в селі Пасіки-

Зубрицькі по вулиці Космонавтів, буд.7, Пустомитівського району 

Львівської області, присвоївши поштову адресу – с. Пасіки-Зубрицькі, 

вул. Полуботка, буд.12, Пустомитівського району Львівської області, 

81137.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 40 додається). 

 

Слухали: заяву старости Пасіки-Зубрицького старостинського округу І.Є.Бубенчика 

про зміну поштової адреси житловому будинку, який належить на праві  

приватної власності гр. Лайкіш Мирославі Григорівні в селі Пасіки-

Зубрицькі по вулиці Космонавтів, буд.11А, Пустомитівського району 

Львівської області, присвоївши поштову адресу – с. Пасіки-Зубрицькі, 

вул. Полуботка, буд.16, Пустомитівського району Львівської області, 

81137.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 41 додається). 

 

Слухали: заяву старости Пасіки-Зубрицького старостинського округу І.Є.Бубенчика 

про зміну поштової адреси житловому будинку, який належить на праві  

приватної власності гр. Лайкіш Богдану Йосиповичу в селі Пасіки-

Зубрицькі по вулиці Космонавтів, буд.11, Пустомитівського району 

Львівської області, присвоївши поштову адресу – с. Пасіки-Зубрицькі,      

 



 

 

                  вул. Полуботка, буд.14, Пустомитівського району Львівської області,     

81137.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 42 додається). 

 

Слухали: заяву старости Пасіки-Зубрицького старостинського округу І.Є.Бубенчика 

про зміну поштової адреси житловому будинку, який належить на праві  

приватної власності гр. Скучипець Марії Степанівні в селі Пасіки-

Зубрицькі по вулиці Космонавтів, буд.3, Пустомитівського району 

Львівської області, присвоївши поштову адресу – с. Пасіки-Зубрицькі, 

вул. Полуботка, буд.4, Пустомитівського району Львівської області, 

81137.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 43 додається). 

 

Слухали: заяву старости Пасіки-Зубрицького старостинського округу І.Є.Бубенчика 

про зміну поштової адреси житловому будинку, який належить на праві  

приватної власності гр. Черневич Володимиру Михайловичу в селі 

Пасіки-Зубрицькі по вулиці Космонавтів, буд.8, Пустомитівського району 

Львівської області, присвоївши поштову адресу – с. Пасіки-Зубрицькі, 

вул. Полуботка, буд.11, Пустомитівського району Львівської області, 

81137.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 44 додається). 

 

Слухали: заяву старости Пасіки-Зубрицького старостинського округу І.Є.Бубенчика 

про зміну поштової адреси житловому будинку, який належить на праві  

приватної власності гр. Черневич Софії Петрівні в селі Пасіки-Зубрицькі 

по вулиці Космонавтів, буд.6, Пустомитівського району Львівської 

області, присвоївши поштову адресу – с. Пасіки-Зубрицькі, вул. 

Полуботка, буд.10, Пустомитівського району Львівської області, 81137.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 45 додається). 

 

Слухали: звернення ФОП Гаврилова Ростислава Володимировича № 94 від 

23.01.2019року про внесення змін у дозвіл №8 на розміщення зовнішньої 

реклами на території Давидівської сільської ради ОТГ, а саме зміни в 

рішення виконавчого комітету №161 від 10.08.2017 «Про надання дозволу 

на розміщення зовнішньої реклами».  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 46 додається). 

 



 

 

 

Слухали: звернення ФОП Гаврилова Ростислава Володимировича № 95 від 

23.01.2019року про внесення змін у дозвіл №6 на розміщення зовнішньої 

реклами на території Давидівської сільської ради ОТГ, а саме зміни в 

рішення виконавчого комітету №136 від 03.07.2017 «Про надання дозволу 

на розміщення зовнішньої реклами».  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 47 додається). 

 

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

комітету №103 від 08.06.2018 «Про визначення переліку уповноважених 

осіб, які мають право складати протоколи, приписи про адміністративні 

правопорушення на території Давидівської сільської ради ОТГ, 

затвердження форм бланків протоколу про адміністративне 

правопорушення, припису на усунення виявлених порушень Правил 

благоустрою території Давидівської сільської ради ОТГ».    

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

голосування.   

Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 48 додається). 

 

Слухали: заяву гр. Журавчак Мар’яни Романівни про зарахування її на квартирний 

облік для покращення житлових умов, яка проживає та зареєстрована з 

09.06.2004 року як співвласник  будинку № 1В по вул. Львівській у с. 

Давидів, що складається з трьох кімнат (житл. пл. 39,3 м.кв.), де 

проживають та зареєстровані 7 (семеро) осіб.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 49 додається). 

 

Слухали: заяву гр. Казакової Марії Михайлівни про зарахування її на квартирний 

облік для покращення житлових умов, яка проживає та зареєстрована з 

24.12.2004 року як співвласник квартири № 8 в буд.№15 по вул. Галицькій 

у с. Давидів, що складається з трьох кімнат (житл. пл. 39,0 м.кв.), де 

проживають та зареєстровані 7 (семеро) осіб.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 50 додається). 

 

Слухали: заяву багадітної матері гр. Стадницької Марії Федорівни про зарахування 

її на квартирний облік для покращення житлових умов, яка проживає та 

зареєстрована з 14.01.2019 року як співвласник квартири № 4 в буд.№24 

по вул. Галицькій у с. Давидів, що складається з однієї кімнати (житл. пл. 

20 м.кв.), де проживають та зареєстровані 5 (п’ятеро) осіб.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 51 додається). 



 

 

 

Слухали: заяву Мазура Івана Степановича, учасника бойових дій про зарахування 

його на квартирний облік для покращення житлових умов, який проживає 

та зареєстрований з 2001 року, є чоловіком співвласниці будинку № 88 

будинку по вул. Новій у с. Давидів Пустомитівського району Львівської 

області, будинок складається з трьох кімнат (житл. пл. 53,5 м.кв.), де 

проживають та зареєстровані 8 (восьмеро) осіб.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 52 додається). 

 

Слухали:  секретаря виконкому Яцика І.В. про затвердження проектної документації 

за робочим проектом «Будівництво інженерних мереж газопостачання на 

території ОК «Садово-городнє товариство «Учитель» в с. Горішній 

Пустомитівського району Львівської області» та експертний звіт 

№17.205.18/197 від 12 січня 2018 р.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 53 додається). 

 

Слухали: звернення начальника відділу культури та інформаційної політики Х.Я. 

Кучак про погодження надання в оренду нежитлових приміщень № 269 

від 19.02.2019 року.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 54 додається). 

 

Слухали: звернення начальника відділу освіти, молоді та спорту С.М.Кришталь № 

154 від 05.02.2019 р. про погодження надання в оренду нежитлових 

приміщень.  

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 55 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Струк Володимира Володимировича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку, який розташований по вул. 

Галицька, буд. 94, в с. Давидів Пустомитівського району Львівської 

області, 81151.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 56 додається). 

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. про затвердження зразка форменного 

одягу та знаки розрізнення спеціаліста І категорії відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства ( на якого покладено 

обов’язки з питань екології та охорони природних ресурсів Давидівської 

сільської ради ОТГ).  



 

 

 

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 57 додається). 

 

Слухали: звернення начальника Пустомитівського РЕМ ПАТ (ПрАТ) 

«Львівобленерго» Казмірчука Ігоря Миколайовича про продовження 

строку дії договору оренди від 05.05.2017року нежитлового приміщення 

площею 46,8 кв.м, що знаходиться за адресою: Львівська область, 

Пустомитівський район, село Чишки, вул.Шевченка, 84. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 58 додається). 

 

 

 

            Сільський голова                                                             В.М.Керницький 

 

 

            Секретар виконкому                                                        І.В.Яцик 

 


