
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 

ДАВИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Пустомитівського району Львівської області 

від 15 березня 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 

                                                               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 внесення змін в рішення виконавчого комітету Давидівської сільської 

ради ОТГ № 253 від 02.11.2017 «Про норми витрат палива для автомобіля 

Давидівської сільської ради ОТГ».  

3. Про затвердження протоколу №3 від 26.02.2019 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 нежитлового приміщення 

площею 10,0 кв.м за адресою: будинок 50а, вулиця Княгині Ольги, село 

Кротошин Пустомитівського району Львівської області та нежитлового 

будинку – Народний дім с.Давидів площею 216,4 кв.м за адресою: будинок 40, 

вулиця Миру, село Давидів Пустомитівського району Львівської області. 

4. Про затвердження протоколу №4 від 04.03.2019 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 нежитлового приміщення 

площею 10,9 кв.м за адресою: будинок 5, вулиця Галицька, село Давидів 

Пустомитівського району Львівської області та нежитлового приміщення 

площею 1,5 кв.м за адресою: будинок 70, вулиця Лесі Українки, село Пасіки-

Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, нежитлового 

приміщення  №42, що розташоване на 1-ому поверсі будівлі Народного Дому, 

площею  15.1 кв.м, за адресою: будинок № 84, вулиця Шевченка, село Чишки, 

Пустомитівського району, Львівської області. 

5. Про визнання основного квартиронаймача. 
6. Про присвоєння поштових адрес. 

7. Про надання приміщення в оренду. 

8. 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: старосту Пасіки-Зубрицького старостинського округу Давидівської 

сільської ради ОТГ І.Є.Бубенчика, розглянувши розпорядження 

сільського голови № 16/1 від 27.02.2019 року щодо розгляду 

містобудівного розрахунку з техніко-економічними показниками 

будівництва модульної котельні для обслуговування комунальних 

об’єктів в с.Пасіки-Зубрицькі Давидівської сільської ради ОТГ 

Пустомитівського району Львівської області, про надання Давидівській 

сільській раді ОТГ містобудівні умови та обмеження забудови земельної 

ділянки для проектування об’єкта будівництва. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 59 додається).  

 

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

комітету №253 від 02.11.2017 року «Про норми витрат палива для 

автомобіля Давидівської сільської ради ОТГ».    

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

голосування.   

Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 60 додається). 

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. про затвердження протоколу №3 від 

26.02.2019 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 нежитлового приміщення площею 10,0 кв.м за 

адресою: будинок 50а, вулиця Княгині Ольги, село Кротошин 

Пустомитівського району Львівської області та нежитлового будинку – 

Народний дім с.Давидів площею 216,4 кв.м за адресою: будинок 40, 

вулиця Миру, село Давидів Пустомитівського району Львівської області.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 61 додається). 

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. Про затвердження протоколу №4 від 

04.03.2019 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 нежитлового приміщення площею 10,9 кв.м за 

адресою: будинок 5, вулиця Галицька, село Давидів Пустомитівського 

району Львівської області та нежитлового приміщення площею 1,5 кв.м за 

адресою: будинок 70, вулиця Лесі Українки, село Пасіки-Зубрицькі  



 

 

 

                  Пустомитівського району Львівської області, нежитлового приміщення  

№42, що розташоване на 1-ому поверсі будівлі Народного Дому, площею  

15.1 кв.м, за адресою: будинок № 84, вулиця Шевченка, село Чишки, 

Пустомитівського району, Львівської області.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 62 додається). 

 

Слухали: заяву гр. Дмитерка Володимира Михайловича про визнання його основним 

квартиронаймачем квартири № 8, будинку № 4 по вулиці Галицькій села 

Давидів Пустомитівського району Львівської області.   

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який запропонував укласти з гр. 

Дмитерком Володимиром Михайловичем, 31.05.1993 р.н., договір найму 

квартири. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 63 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Чернецького Андрія Степановича про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Коротка, буд.4, в 

с. Горішній, Пустомитівського району Львівської області, 81135.    

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 64 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Маркевича Михайла Михайловича про присвоєння поштової 

адреси садовому будинку, який розташований по вул. Визвольна, буд.31 в 

с. Горішній, Пустомитівського району Львівської області, 81135.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 65 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Вовк Марії Петрівни про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Лесі Українки, буд. 135, 

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 № 66 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Мельника Юрія Івановича про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Полуботка, буд.25, 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 № 67 додається). 

 

 



 

 

 

Слухали: звернення гр. Томич Галини Євгенівни  про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Мазепи, буд.33, 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 № 68 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Лемішка Михайла Михайловича про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Галицька, буд.50, 

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 № 69 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Феденяк Наталії Євгенівни про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Д.Галицького, буд. 90, 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 № 70 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Сковронської Юлії Михайлівної про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Вітру, буд.5, с. 

Кротошин, Пустомитівського району Львівської області, 81136.   

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 71 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Лесюка Олега Романовича про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Шашкевича, буд.14 «Г», 

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 № 72 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Науменко Христини Ярославівни, яка є уповноваженою по 

довіреності (зареєстрованою в реєстрі за № 1929 від 28.07.2018року)  гр. 

Юрчишина Ярослава Степановича про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Лесі Українки, буд.56, с. 

Чишки Пустомитівського району Львівської області, 81144.    

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 73 додається). 

 

 



 

 

 

Слухали: звернення директора ТзОВ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ УКРБУД» 

Фіщука Павла Миколайовича про надання в оренду  частину  приміщення 

терміном на два роки в селі Пасіки – Зубрицькі Давидівської сільської 

ради ОТГ для розміщення офісного приміщення загальною площею 6,2 

м.кв., що  знаходиться у будівлі сільської ради за адресою: вул. Лесі 

Українки, 70, село Пасіки – Зубрицькі Пустомитівського району 

Львівської області.   

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 74 додається). 

 

 

 

            Сільський голова                                                             В.М.Керницький 

 

 

            Секретар виконкому                                                        І.В.Яцик 

 


