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Вiдповiдно до ст,ст. 17, 146, 117, 15ir Земельного кодексу Украiни,
закошамИ УкраiЪи <ПрО мiсцевi державнi ад;uiнiстрацiii>, <Про вiдчl;кення
земельних дiляноК, iнших об'сктiв нер}хомого майна, що на riих розмtщенi, якi
псребувають у IIриватнiй B.ilacltocTi, для суспiльних потреб чи з мотивiв
суспiльноi необхiдностi, постаповою Itабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 22.09.2004
N9 1249 (ПрО ви;IученнЯ (викуп), наданнЯ в постiйне користування та в оренду
земельних дiлянок для суспi-,rьних та iнших потреб, погодrttення лtiсць
розташувалня об'ектiв та змiну чiльовоfо призIлачення земель|,. розпоряд)tiеFlня
КабiнетУ Мiпiстрiв УкраiЪи вiл 16.12,2020 Nч lбЗ5-р <Про реорганiзацiю rэ
утворення районних державi]их адмiнiстрацiй>i, Порядк1, здiйсненнл за\одlа
iцодо утворення та реорганiзацii раЙоЕних державнlгх адмiлtiстрацiй, а також
правонасцпництва щодо майн4 прав та обов'язкiв районних державних
адмiнiотрачiй, rпо припиняються, затвердженого постановою Кабiнеry N4iHicTlliB
Украiни вiд 16.12.2020 Лsм 1З21, розглянувши клопотання С;rу;кби
автомобi-тьних дорiг у J-]ьвiвськiй областi вiД 15.0з.2021 Ng 04-1 124l13-06:

1. Львiвськiй районнiй дерrкавнiй адмiнiстрацii' як лрааонасlупнику
майнових IIрав та обов'язкiв ПустомитiвськоТ районноТ державноТ адмiнiстрашiТ:

1.1. ВиступитИ покупцеМ зarЪ,"""u^ дiлявок та iншого нерухомогсr
майна, щО на них розмiщеНо. визначениХ розпорядл(енням Пl,стомитLвськоi
районttоi державноi адмiнiстрацii вiд ] 8.05.2020 Nч 245*<Про викуп зеlчIЕльI1.1х
дi:rянок для сусlriльних потреб>, та якi не були викупленi ПvcToMrtTiBcbKoKl
райоd ою ]ержавною a,rM iH ic гра rtiгю,

1.2. Спiльно зi Службою автомобiльних дорiг у Львiвськiй областi
внести зп,liнl,i до договорУ вiд 29.09-2020 N9 1 прб фiнансове забезпечення
i,:iльових заrодiв lа спiвробiгнrlцtво шодо вик)л) зе\4ельни{ дiляdол la I||Jl]и\
об'сктiв нерlхомого майна, що на ни\ розмiщенi, якi перебрають 1 власн;с гi

фiзичних осiб для суспiльних потреб дrя реалiзаuJТ шроект5: кБудiвнаuгво
ш,{яхопроводу через заliзницю з пiдхолами rra автомобiJ]ьfliй дорозi дерх(авн,llо



значенllя М-06 КиiЪ-Чоп,. км 546+4З7 JIbBiBcbKoi
Пустомитiвську районну державну адмiнiстрацiю на
дертtавну адмiнiстрацiю.

1.з. ЗабезIIечити втtитrя заходiв д,rя здiйснення дiй, передбачених
чинЕим закоцодавством, якi необхiднi для викупу земельних дiлянок та iнших
об', кгiв ьерцоvостi. шо на нихрозviшенi,
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Львiвську районну

за сооою.

Xprlc гпна ЗА i} "rl,!,

2.к

Голова
6ý*чq;j]
3/ г-т; \9

ьТФФml


