
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 

ДАВИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Пустомитівського району Львівської області 

від 12 липня 2019 року 

Присутні: 

Секретар виконкому                            Яцик Іван Володимирович 

Члени виконкому:                                Кухарський Ігор Ярославович 

                                                                Марійко Михайло Степанович 

                                                                Дробенко Григорій Олексійович 

                                                                Фещин Наталія Вікторівна 

                                                                Бубенчик Ігор Євгенович 

                                                                Сіленков Олег Геннадійович     

                                            Порядок денний                                                                                             
1. Про надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів 

будівництва – будівництво спортивного майданчика з допоміжними будівлями в 

с. Виннички Пустомитівського району Львівської області.  

2. Про внесення змін до містобудівних умов і обмежень для проектування об’єктів 

будівництва від 26.12.2018 р. № 188/12-2018 «Реконструкція з розширенням 

площі за рахунок прибудови торгово-офісних приміщень по вул. Б. 

Хмельницького, 5 в с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської 

області. 

3. Про затвердження висновку міжвідомчої комісії при виконавчому комітеті 

Давидівської сільської ради ОТГ про переведення садового будинку №41, що 

розташований у садовому товаристві «Карпати-1» в с. Бережани 

Пустомитівського району Львівської області та належить гр. Кутненко М.Г. на 

праві власності у жилий. 

4. Про затвердження протоколу № 9 від 12.07.2019 р. 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. 

5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 103 від 08.06.2018 року. 

6. Про погодження відпустки і виплати матеріальної допомоги на оздоровлення 

Гнатів І.Л. 

7. Про присвоєння поштових адрес. 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Давидівської сільської ради 

ОТГ №253 від 02.11.2017. 

9. Про затвердження Акту обстеження № 56 від 11.07.2019 р. 

10. Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 

для проектування об’єкта будівництва «Будівництво спортивного майданчика з 

допоміжними будівлями в с. Виннички, Пустомитівського району, Львівської 

області». 

11. Про видачу дозволу на порушення об’єктів благоустрою для прокладання 

водопроводу по вул. Сагайдачного, 22 в селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського 

району Львівської області. 



 

12. 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: заяву директора ПП «Лео Кераміка» Краєвського В.М. № 777 від 

13.06.2019 року про внесення змін до містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єктів будівництва від 26.12.2018р. № 188/12-2018 у 

зв’язку з необхідністю збільшення висотності будівлі. 

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

голосування.   

Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 148 додається). 

 

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

Кухарського про затвердження висновку міжвідомчої комісії при 

виконавчому комітеті Давидівської сільської ради ОТГ (протокол від 

«05».07.2019), звіт про проведення технічного огляду садового будинку за 

адресою: Львівська область Пустомитівський район, село Бережани, 

садове товариство «Карпати-1» будинок 41, заяву гр. Кутненко Микити 

Георгійовича про переведення дачного (садового) будинку у жилий 

будинок. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 149 додається). 

 

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

Кухарського 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, яка 

розташована за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, 

с.Давидів, вул. Кар’єрна, 3 (кадастровий номер № 

4623682400:01:003:0123).    

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 150 додається). 

 

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

Кухарського про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 103 

від 08.06.2018 року «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 про усунення виявлених порушень Правил 

благоустрою території Давидівської сільської ради ОТГ» 

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 151 додається). 

 

Слухали: заяву головного лікаря КНП «ЦПМСД» Гнатів Ірини Леонідівни про 

погодження відпустки і виплати матеріальної допомоги на оздоровлення. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 152 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Павлюка Романа Миколайовича в інтересах якого діє гр. 

Хромчак Андрій Йосифович (представник за довіреністю) про присвоєння 

поштової адреси його житловому будинку , який розташований по вул. 

Гірська,  буд. 13, 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 № 153 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Коханського Тараса Мар’яновича про присвоєння поштової 

адреси його житловому будинку, який розташований по вул. вул. 

Шашкевича, буд. 39-А, с. Бережани Пустомитівського району Львівської 

області, 81137.      

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 154 додається). 

 

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

адреси її житловому будинку, який розташований по вул. Кн. Ольги,  буд. 

2, 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 № 155 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Шишкова Олега Андрійовича та Денеги Ганни Альбертівної, 

яка є представником за довіреністю і діє в інтересах гр. Рибки Володимира 

Степановича про присвоєння поштової адреси частинам садового будинку 

в садівничому товаристві «Сонячний» у с. Бережани, Пустомитівського 

району Львівської області, на підставі Договору про поділ садового 

будинку, що є спільною частковою власністю № 480 від 27.06.2019 р. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   



 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 156 додається). 

 

Слухали: заяву спеціаліста з питань екології та охорони природних ресурсів Гуля 

Г.В. № 922 від 27.06.2019р. та секретаря ради І.Я. Кухарського про 

необхідність несення змін у пункт 1 додатку до рішення виконавчого 

комітету Давидівської сільської ради ОТГ №253 від 02.11.2017 року «Про 

норми витрат палива для автомобіля Давидівської сільської ради ОТГ» 

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

голосування.  

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 157 додається). 

 

Слухали: секретаря ради І.Я. Кухарського про затвердження акту обстеження № 56  

від 11.07.2019 року та заяви жителів с. Давидів гр. Чобіт А.Г. та гр. 

Смолінської О.Б. щодо ремонту аварійного стану покрівлі будинку № 8 по 

вул. Галицькій 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 № 158 додається). 

 

Слухали: розпорядження т.в.о. сільського голови, секретаря ради Кухарського І.Я. 

№ 55/3 від 10.06.2019 року щодо підготовки проекту містобудівних умов 

і обмежень для проектування об’єктів будівництва «Будівництво 

спортивного майданчика з допоміжними будівлями в с.Виннички 

Пустомитівського району Львівської області».                 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 159 додається).  

 

Слухали: заяву гр.Яцика Івана Володимировича на проведення земляних робіт та 

видачу дозволу на порушення об’єктів благоустрою для прокладання 

водопроводу по вул. Сагайдачного, 22 в селі Пасіки-Зубрицькі 
Пустомитівського району Львівської області. 

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

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.   

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 160 додається). 

 

 

 

 

            Секретар ради                                                                   І.Я. Кухарський 

             

            Секретар виконкому                                                        І.В. Яцик  


