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П Р О Т О К О Л 

 

Чотирнадцятої  сесії                                                    VІІ – демократичного  

                                                                                               скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

01 лютого 2017 року                                                                       с. Річки 

 

 

Головуючий :    сільський голова  Зінько Р.В.  

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат  Сайчук І.С. 

                                                  Чорна В.Д. 

                                                   Гнідець Г.М. 

Присутні: ініціативна група с. Рата, а саме : Данькевич І.І., Глива Є.Р., 

Горечий Б., Мандзюк В.І., Чирич В.В., Баран М.О., Юнко А.І. 

 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
 

1. Розгляд заяв. 

2. Звіт сільського голови за 2016 рік про виконання бюджету. 

3. Затвердження генерального плану с. Річки. 

4. Затвердження генерального плану с. Рата. 

5. Затвердження генерального плану с. Шабельня. 

6. Розгляд листа військової частини А1524 від 30.12.2016 року. 

7. Затвердження положення про преміювання. 

8. Затвердження програм. 

9. Розгляд листа завідуючої ДНЗ с. Річки. 

10. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С П И С О К  ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ 

 

1. Сайчук І.С. 

2. Ревуцький А.В. 

3. Білан О.О. 

4. Лозінська О.В. 

5. Когут В.С. 

6. Осфальд А.А. 

7. Купчак Н.М. 

8. Гнідець Г.М. 

9. Смутняк О.В. 

10. Сімчук В.С. 

11. Зінько Т.С. 

12. Рудий І.П. 

13. Чорна В.Д. 

 

 

Слухали : сільського голову  Зінько Р.В.,  який ознайомив присутніх 

депутатів з проектом порядку денного 14-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання.                 

Вирішили : затвердити проект порядку денного 14-ої сесії  VІІ-го 

демократичного скликання . 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №1(додається). 

 

     По першому питанні порядку денного   слухали  голову постійної комісії з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи   Рудого І.П., 

який зачитав протокол засідання комісії про: 

1. Заява Суху Р.С. затвердження детального плану території земельної 

ділянки у с. Рата по вул. 22-го Січня №20а, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

Вирішили : затвердити  детальний план  території земельної ділянки, яка 

знаходиться за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата                                

вул. 22-го Січня №20а, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку і господарських споруд. 
( депутат Білан О.О. зареєструвався у листі реєстрації депутатів і взяла участь у 

голосуванні). 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №2 (додається). 

2. Заява Сохань І.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в с. Рата 

урочище «Пастерник». 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №3 (додається). 

3. Заява Баран В.Й. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в с. Рата 

урочище «Пастерник». 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №4 (додається). 

4. Заява Таньчин Я.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в с. Рата 

урочище «Пастерник». 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №5 (додається). 

5. Заява Бобик Р.З. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в с. Рата 

урочище «Пастерник». 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №6 (додається). 

6. Заява Галань Я.І., про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для 

ведення ОСГ  в с. Рата, вул. П.Ратенського, 35а. 

Вирішили : затвердити  технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення ОСГ  в с. Рата,  

вул. П.Ратенського, 35а. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №7 (додається). 

7. Заява Порохняк В.Є. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в с. Рата 

урочище «Пастерник». 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №8 (додається). 

8. Заява Баликова Л.Ф., про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Суворова  №32 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити  технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            

вул. Суворова  №32 в с. Рата. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №9 (додається). 

9. Заява Швед І.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в с. Рата 

урочище «Пастерник».  

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №10 (додається). 

10. Заява Волинець В.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  для індивідуального садівництва в с. Рата 

ур. «Бойня». 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі для індивідуального садівництва в с. Рата   ур. «Бойня». 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №11 (додається). 

11. Заява Стадницький А.Я., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0853 га для ведення 

садівництва в с. Рата ур. «Бойня». 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0853 га для ведення садівництва в с. Рата                      

ур. «Бойня». 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №12 (додається). 



12. Заява Юнко А.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в с. Рата 

урочище «Пастерник». 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №13 (додається). 

13. Заява Юнко А.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення ОСГ в с. Рата урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення ОСГ в с. Рата урочище 

«Пастерник». 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №13а (додається). 

14. Заява Пелех О.С. про надання земельної ділянки для ведення ОСГ в                         

с. Шабельня по вул.. Моріна. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення ОСГ в с. Шабельня по 

вул. Моріна. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №14 (додається). 

15. Заява Смик В.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата урочище «Лонка». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в с. Рата 

урочище «Лонка». 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №15 (додається). 

16. Заява Ногаль А.І., про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

площею 0,12 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Січових Стрільців  №8 в                    

с. Шабельня. 

Вирішили : затвердити  технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Січових Стрільців  №8 в с. Шабельня. 

Результати голосування : 



                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №16 (додається). 

17. Заява Теглівець М. П., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,10 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Шевченка  №12 в с. Шабельня. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка  №12 в                        

с. Шабельня. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №17 (додається). 

18. Заява Длугань А.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,12 га для індивідуального 

садівництва в ур. «Пастерник» с. Рата. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,12 га для індивідуального садівництва в ур. «Пастерник» 

с. Рата. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №18(додається). 

19. Заява Коцур Н.М. про відмову від рішення № 71 від 20.09.2016 року про 

надання земельної ділянки  площею 0,12 га  для ведення садівництва в 

ур. «Пастерник» с. Рата. 

Вирішили : задовольнити дане клопотання. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №19(додається). 

20. Заява Коцур У.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га для ведення 

садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №20 (додається). 

21. Заява Козяк З.М., про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

площею 0,12 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Січових Стрільців  №1 в                      

с. Шабельня. 

Вирішили : затвердити  технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі площею 0,12 га для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Січових Стрільців  №1 в с. Шабельня. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №21 (додається). 

22. Заява Мельнечук В.З., про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

площею 0,12 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Малинова  №1 в  с. Шабельня. 

Вирішили : затвердити  технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Малинова  №1 в  с. Шабельня. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №22 (додається). 

23. Заява Гнап  Р.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Шабельня по вул. Проектна,33. 

Вирішили : відмовити. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №23 (додається). 

24. Заява Свідницької П.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення ОСГ в с. Шабельня. 

Вирішили : відмовити. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №24 (додається). 

25. Заява Левандовської О.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення ОСГ в с. Шабельня. 

Вирішили : відмовити. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №25 (додається). 

26. Заява Рудої Л.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення ОСГ в с. Шабельня , вул. Моріна. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення ОСГ в с. Шабельня , 

вул. Моріна. 

Депутат Гнідець Г.М. повідомила, що не буде голосувати так, як                           

гр. Руда Л.М. – сестра. 



 

( депутат Лозінська О.В. зареєструвався у листі реєстрації депутатів і взяла 

участь у голосуванні). 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №26 (додається). 

27. Заява Плюти О.М. про відмову від рішення № 52 від 20.09.2016 року 

про надання земельної ділянки  площею 0,1068  для ведення 

садівництва в ур. «Пастерник» с. Рата. 

Вирішили : задовольнити дане клопотання. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №27(додається). 

28. Заява Чемерис У.Є. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1068 га для ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1068 га для ведення 

садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №28 (додається). 

29. Заява Гливи Є.Р. про відмову від рішення № 54 від 20.09.2016 року про 

надання земельної ділянки  площею 0,12  для ведення садівництва в             

ур. «Пастерник» с. Рата. 

Вирішили : задовольнити дане клопотання. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №29(додається). 

30. Заява Глива А.Є. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га для ведення 

садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №30 (додається). 

 

   Про надання дозволу депутатам Річківської сільської ради права голосувати 

при розгляді поданих ними заяв чи близьких родичів, щодо надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати право голосу. 



Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №31 (додається). 

 

   Слухали  голову постійної комісії з питань будівництва, землекористування 

та охорони природи   Рудого І.П., який зачитав протокол засідання комісії 

про розгляд списків ініціативної групи с. Рата  

-  про надання земельних ділянок у кварталі індивідуальної житлової 

забудови  урочище «Башня» с. Рата: 

 

1. Заява Смутняк О.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1003 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1003 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Шевченка, №1. 

  Депутат Смутняк О.В. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №32 (додається). 

2. Заява Солило М.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Шевченка, №2. 

Депутат Смутняк О.В. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №33 (додається). 

3. Заява Когут В.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Шевченка, №3. 

Результати голосування : 



                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №34 (додається). 

4. Заява Пушкар М.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Шевченка, №4. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №35 (додається). 

5. Заява Кобринець І.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Шевченка, №5. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №36 (додається). 

6. Заява Горечий Б.Б. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Шевченка, №6. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №37 (додається). 

7. Заява Теглівець С.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Шевченка, №7. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 



Рішення №38 (додається). 

8. Заява Вергун Ю.Я. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Шевченка, №8. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №39 (додається). 

9. Заява Климко С.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Шевченка, №9. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №40 (додається). 

10. Заява Юнко М.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1004 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1004 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Шевченка, №10. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №41(додається). 

11. Заява Нестерак В.О. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Небесної Сотні, №1. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №42(додається). 



12. Заява Рудий Р.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Небесної Сотні, №3. 

Депутат Гнідець Г.М. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №43(додається). 

13. Заява Бенько К.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Небесної Сотні, №5. 

Депутат Гнідець Г.М. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №44(додається). 

14. Заява Гнідець Г.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Небесної Сотні, №7. 

Депутат Гнідець Г.М. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів . 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №45(додається). 

15. Заява Сохань І.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 



та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Небесної Сотні, №9. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №46(додається). 

16. Заява Теглівець І.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Небесної Сотні, №11. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №47(додається). 

17. Заява Мота Р.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Небесної Сотні, №13. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №48(додається). 

18. Заява Коцур У.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Небесної Сотні, №15. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №49(додається). 

19. Заява Чемерис У.Є. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 



та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Небесної Сотні, №17. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №50 (додається). 

20. Заява Глива М.Є. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Небесної Сотні, №19. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №51 (додається). 

21. Заява Кохан Х.Є. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Небесної Сотні, №21. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №52 (додається). 

22. Заява Нестерак Т.Р. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Небесної Сотні, №23. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №53 (додається). 

23. Заява Юнко І.О. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1028 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1028га для будівництва 



та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Небесної Сотні, №25. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №54 (додається). 

24. Заява Баран А.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1041 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1041 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Небесної Сотні, №27. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось -1. 

Рішення №55 (додається). 

25. Заява Данькевич К.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1080 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1080 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №1. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №56 (додається). 

26. Заява Файзулліна Г.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №2. 

Депутат Осфальд А.А. повідомив, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів.. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №57 (додається). 

27. Заява Копійчак О.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1023 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата . 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1023 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №3. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №58 (додається). 

28. Заява Файзулліна К.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №4. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №59 (додається). 

29. Заява Юнко О.Ф. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1011 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1011 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №5. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №60 (додається). 

30. Заява Баран О.Е. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №3. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №61 (додається). 

31. Заява Корній М.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №7. 

Результати голосування : 
                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №62 (додається). 

32. Заява Плесак А.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №8. 

Результати голосування : 
                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №63 (додається). 

33. Заява Гавриляк М.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №9. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №64 (додається). 

34. Заява Харко П.П. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №10. 

Результати голосування : 
                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №65 (додається). 

35. Заява Галушка Н.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №11. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №66 (додається). 

36. Заява Проць В.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №12. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №67 (додається). 

37. Заява Карпляк Ю.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1002 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1002 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №13. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №68(додається). 

38. Заява Бармін В.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №14. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №69 (додається). 

39. Заява Пушкар О.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №15. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №70 (додається). 

40. Заява Степанов Я.О. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №16. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №71 (додається). 

41. Заява Чорній Р.Я. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №17. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №72 (додається). 

42. Заява Шибунько І.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата вул. Грушевського, №18. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №73 (додається). 

43. Заява Мельник В.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          с. Рата вул. 

Грушевського, №20. 
Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №74 (додається). 

44. Заява Снігур Г.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          с. Рата вул. 

Грушевського, №22. 
Депутат Купчак Н.М. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у зв’язку з 

конфліктом інтересів.. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №75 (додається). 

45. Заява Головко В.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          с. Рата вул. 

Грушевського, №24. 
Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №76 (додається). 

46. Заява Кондзелко І.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1024 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1024 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          с. Рата вул. 

Грушевського, №26. 
Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №77 (додається). 

47. Заява Пилипишин Ю.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рата, вул. Ів. Франка, №1. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №78 (додається). 

48. Заява Сіканчук Б.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1001 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1001 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рата, вул. Ів. Франка, №2. 
Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №79 (додається). 

49. Заява Періг В.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рата, вул. Ів. Франка, №3. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №80 (додається). 

50. Заява Бакай Н.Е. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рата, вул. Ів. Франка, №4. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №81 (додається). 

51. Заява Лучків М.Я. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рата, вул. Ів. Франка, №5. 
Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 



Рішення №82 (додається). 

52. Заява Тарас С.Р. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рата, вул. Ів. Франка, №6. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №83 (додається). 

53. Заява Кустик Л.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рата, вул. Ів. Франка, №7. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №84 (додається). 

54. Заява Голаєвич А.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рата, вул. Ів. Франка, №8. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №85 (додається). 

55. Заява Бринь П.З. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рата, вул. Ів. Франка, №9. 
Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №86 (додається). 

56. Заява Баран С.С. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в с. Рата. 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рата, вул. Ів. Франка, 

№10. 
Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №87 (додається). 

57. Заява Баран Д.Т. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в   с. Рата, вул. Ів. Франка, 

№11. 
Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №88 (додається). 

58. Заява Дмитрішин О.Я. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  с. Рата, вул. Ів. Франка, 

№12. 

Результати голосування : 
                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №89 (додається). 

59. Заява Мудрик А.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  с. Рата, вул. Ів. Франка, 

№13. 

Результати голосування : 
                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №90 (додається). 

60. Заява Рудий В.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 



та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Ів. Франка, №14. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №91 (додається). 

61. Заява Нестерак П.П. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Ів. Франка, №15. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №92 (додається). 

62. Заява Бобик Р.З. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Ів. Франка, №17. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №93 (додається). 

63. Заява Процик В.Я. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Ів. Франка, №19. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №94 (додається). 

64. Заява Климко Л.Л. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рата, вул. Ів. Франка, 

№21. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 
Рішення №95 (додається). 

65. Заява Оливко Н.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рата, вул. Ів. Франка, 

№23. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 
Рішення №96 (додається). 

66. Заява Купчак Н.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  с. Рата, вул. Ів. Франка, 

№25. 
Депутат Купчак Н.М. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у зв’язку з 

конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 
Рішення №97 (додається). 

 

  Слухали  голову постійної комісії з питань будівництва, землекористування 

та охорони природи   Рудого І.П., який зачитав список ініціативної групи              

с. Рата  

-  про надання земельних ділянок у кварталі індивідуальної житлової 

забудови  урочище «Смоляки» с. Рата: 

 

1. Заява Чирич В.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1372 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1372 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №1. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 



Рішення №98 (додається). 

2. Заява Базюк А.Д. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1039 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1039 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №1. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №99 (додається). 

3. Заява Яворська Н.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1080 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1080 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №3. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №100 (додається). 

4. Заява Панченко Ю.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1025 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1025 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №4. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №101 (додається). 

5. Заява Юнко А.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1046 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1046 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №5. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №102 (додається). 



6. Заява Рибак О.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1023 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1023 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №6. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №103 (додається). 

7. Заява Гореча І.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1046 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1046 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №7. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №104 (додається). 

8. Заява Качан Н.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1035 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1035 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №8. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №105 (додається). 

9. Заява Осфальд Т.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1157 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1157 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №9. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №106(додається). 



10. Заява Баран В.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1035 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1035 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №10. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №107 (додається). 

11. Заява Осмачко І.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1054 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1054 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №11. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №108 (додається). 

12. Заява Рудий А.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1023 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1023 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №12. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №109 (додається). 

13. Заява Порохняк Л.Є. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1024 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1024 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №13. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №110 (додається). 



14. Заява Плесак Б.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1028 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1028 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №14. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №111 (додається). 

15. Заява Мавдрик Н.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1004 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1004 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №15. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №112 (додається). 

16. Заява Головко М.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1012 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1012 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №16. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №113 (додається). 

17. Заява Сенько Д.О. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1018га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1018 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №17. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №114 (додається). 



18. Заява Таньчин Я.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1018 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1018 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №18. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №115 (додається). 

19. Заява Семак І.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1019 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1019 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №19. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №116 (додається). 

20. Заява Мудрик М.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1002 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1002 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №20. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №117 (додається). 

21. Заява Чобітко Л.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1026 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1026 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №21. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №118 (додається). 



22. Заява Шаргородська Н.І.-Т. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

площею 0,1011 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1011 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №22. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №119 (додається). 

23. Заява Сохань О.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1025 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1025 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №23. 
Депутат Смутняк О.В. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у зв’язку з 

конфліктом інтересів.  

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №120 (додається). 

24. Заява Теглівець О.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1002 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1002 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №24. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №121 (додається). 

25. Заява Луцик О.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1004 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1004 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №25. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 



Рішення №122 (додається). 

26. Заява Фадєєва О.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1002 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1002 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №26. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №123 (додається). 

27. Заява Юрченко Є.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1011 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1011 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №27. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №124 (додається). 

28. Заява Головко Р.Й. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1010 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1010 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №28. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №125 (додається). 

29. Заява Мота Л.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1036 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1036 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №29. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №126 (додається). 



30. Заява Галань О.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1008 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1008га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №30. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №127 (додається). 

31. Заява Булага Я.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1001 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1001 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №31. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №128 (додається). 

32. Заява Онищак М.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1003 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1003 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №32. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №129 (додається). 

33. Заява Виноградова Н.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1003 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1003 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №33. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №130 (додається). 



34. Заява Березовський М.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1001 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1001 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №34. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №131 (додається). 

35. Заява Віхоть Б.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1008 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1008 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №35. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №132 (додається). 

36. Заява Карпляк С.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1015 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1015 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №36. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №133 (додається). 

37. Заява Мацелко О.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1010 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1010 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №38. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №134 (додається). 



38. Заява Гриняк Ю.Р. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1020 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1020 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №40. 

Депутат Рудий І.П. повідомив, що не буде брати участь у голосуванні. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №135 (додається). 

39. Заява Клепач Н.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1006 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1006 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №42. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №136 (додається). 

40. Заява Пушкар В.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1112 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1112 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №44. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №137 (додається). 

41. Заява Галушко Л.Г про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1185 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1185 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №46. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №138 (додається). 



42. Заява Баран М.О. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1327 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1327 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №48. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №139 (додається). 

43. Заява Галушко Р.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1336 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1336 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №50. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №140 (додається). 

44. Заява Базюк М.Д. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1390 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1390 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №52. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Рішення №141 (додається). 

45. Заява Смутняк К.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1200 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1200 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №54. 
Депутат Смутняк О.В. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у зв’язку з 

конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 



Рішення №142 (додається). 

46. Заява Солило О.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1127 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1127 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рата, вул. Польова, №56. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 
Рішення №143 (додається). 

 

   Слухали  голову постійної комісії з питань будівництва, землекористування 

та охорони природи   Рудого І.П., який зачитав список ініціативної групи              

с. Рата: 

- про відмовлення у наданні земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

с. Рата 

 

1. Заява Барчишин І.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 
Рішення №144 (додається). 

2. Заява Баран В.Й. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 
Рішення №145 (додається). 

3. Заява Соболь М.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №146 (додається). 

4. Заява Фадєєва Г.Є. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №147 (додається). 

5. Заява Луцик Н.Я. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №148 (додається). 

6. Заява Бобик Г.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №149 (додається). 

7. Заява Лапчик М.Я. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №150 (додається). 

8. Заява Турчин Я.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №151 (додається). 

9. Заява Головко Г.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 



Рішення №152 (додається). 

10. Заява Баран М.Г. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №153 (додається). 

11. Заява Степанов О.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №154 (додається). 

12. Заява Порохняк В.Є. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №155 (додається). 

13. Заява Кінах С.Р. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №156 (додається). 

14. Заява Зуброва Г.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  в с. Рата. 
Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 
Депутат Смутняк О.В. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 
Рішення №157 (додається). 

15. Заява Плюта М.Є. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 
Рішення №158 (додається). 

16. Заява Руда І.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 
Рішення №159 (додається). 

17. Заява Климко Т.Л. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 
Рішення №160 (додається). 

18. Заява Швед С.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 
Рішення №161 (додається). 

19. Заява Смутняк Г.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 
Депутат Смутняк О.В. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у зв’язку з 

конфліктом інтересів. 
Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №162 (додається). 

20. Заява Галушка Р.Г. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 



Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №163 (додається). 

21. Заява Віхоть О.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №164 (додається). 

22. Заява Нестерак І.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №165 (додається). 

23. Заява Карпляк А.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №166 (додається). 

24. Заява Чепель І.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №167 (додається). 

25. Заява Осмачко М.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №168 (додається). 

26. Заява Городецький О.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №169 (додається). 

27. Заява Смик І.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №170 (додається). 

28. Заява Костевич М.Я. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №171 (додається). 

29. Заява Баран І.Т. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №172 (додається). 

30. Заява Задорожна В.Я. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №173 (додається). 

31. Заява Волинець В.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 



Рішення №174 (додається). 

32. Заява Кір’янова М.-Я. В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №175 (додається). 

33. Заява Міхєєнко В.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №176 (додається). 

34. Заява Міхєєнко Є.Р. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №177 (додається). 

35. Заява Лаба В.Я. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №178 (додається). 

36. Заява Кушта О.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №179 (додається). 

37. Заява Базюк П.Д. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 



Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №180 (додається). 

38. Заява Пацула Ю.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №181 (додається). 

39. Заява Длугань А.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №182 (додається). 

40. Заява Длугань І.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №183 (додається). 

41. Заява Циганкова Г.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №184 (додається). 

42. Заява Лаба М.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №185 (додається). 



43. Заява Руда Р.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №186 (додається). 

44. Заява Гіршвельд В.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №187 (додається). 

45. Заява Рибак Т.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №188 (додається). 

46. Заява Шпитак М.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №189 (додається). 

47. Заява Бородець Л.О. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №190 (додається). 

48. Заява Васьків Л.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 



Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №191 (додається). 

49. Заява Матвіїшин М.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №192 (додається). 

 

     Слухали сільського голову    Зінько Р.В. про розгляд заяв : 

 

1. Заява  Рибак Марії Миронівни про надання матеріальної допомоги 

синові – Рибак Тарасу Мироновичу, як учаснику АТО. 

Вирішили : надати гр. Рибак Т.М. матеріальну допомогу на оздоровлення, як 

учаснику АТО в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №193 (додається). 

2. Заява  Буй Григорія Павловича про надання матеріальної допомоги 

синові – Буй Віталію Григоровичу, як учаснику АТО. 

Вирішили : надати гр. Буй В.Г. матеріальну допомогу на оздоровлення, як 

учаснику АТО в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №194 (додається). 

3. Заява  Солило Марії Іванівни про надання матеріальної допомоги  

синові – Солило Михайлу Михайловичу, як учаснику АТО. 

Вирішили : надати гр. Солило М.М. матеріальну допомогу на оздоровлення, 

як учаснику АТО в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Депутат Смутняк О.В. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №195 (додається). 

4. Заява  Пушкар Володимира Валерійович про надання матеріальної 

допомоги синові – Пушкар Михайлу Володимировичу, як учаснику 

АТО. 

Вирішили : надати гр. Пушкар М.В. матеріальну допомогу на оздоровлення, 

як учаснику АТО в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №196 (додається). 

5. Заява  Сало М.І. про надання матеріальної допомоги, як учаснику АТО. 



Вирішили : надати гр. Сало М.І. матеріальну допомогу на оздоровлення, як 

учаснику АТО в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №197 (додається). 

6. Заява Лаби І.М. про надання матеріальної допомоги на лікування дочки 

– Лаби КатериниРоманівни ( інвалід І-ї групи  «А» дитинства). 

Вирішили : надати гр. Лаба І.М. матеріальну допомогу на лікування дочки – 

Лаби Катерини Романівни ( інвалід І-ї групи «А» дитинства) в сумі                 

5 (дві) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №198 (додається). 

7. Заява Шпитак М.А. про надання матеріальної у зв’язку з втратою 

годувальника. 

Вирішили : відмовити 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №199 (додається). 

8. Заява Зінчин М.Д. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : відмовити. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 2,                 утрималось - 0. 

Рішення №200 (додається). 

 

     По другому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із звітом про виконання 

бюджету за 2016 рік. 

Вирішили : затвердити звіт про виконання бюджету за 2016 рік. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №201(додається). 

   По третьому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про затвердження генерального плану с. Річки. 

Вирішили : затвердити генеральний план с. Річки. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №202(додається). 

   По четвертому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про затвердження генерального плану с. Рата. 

Вирішили : затвердити генеральний план с. Рата. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №203(додається). 



   По п’ятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про затвердження генерального плану с. Шабельня. 

Вирішили : затвердити генеральний план с. Шабельня. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №204(додається). 

   По шостому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про розгляд листа військової частини А1524 №214 від 30.12.2016 

року. 

Вирішили : закріпити шефство над військовою частиною А1524 за митним 

постом «Рава-Руська», а військова частина А1524 бере шефство над 

Річківською ЗОШ І-ІІ ст. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №205(додається). 

   По сьомому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про затвердження положення про преміювання. 

Вирішили : затвердити положення про преміювання працівників Річківської 

сільської ради. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №206(додається). 

   По восьмому  питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про затвердження програми зміни і встановлення меж населених 

пунктів на території Річківської сільської ради.  

Вирішили : затвердити програму зміни і встановлення меж населених 

пунктів на території Річківської сільської ради. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №207(додається). 

 

    Слухали сільського голову   Зінько Р.В., про затвердження програми 

розвитку земельних відносин на території Річківської сільської ради на            

2017 рік.  

Вирішили : затвердити програму розвитку земельних відносин на території 

Річківської сільської ради на  2017 рік. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №208(додається). 

 

    Слухали сільського голову    Зінько Р.В., про затвердження програми 

розвитку фізичної культури та спорту Річківської сільської ради на 2017 рік. 

Вирішили : затвердити програму розвитку фізичної культури та спорту 

Річківської сільської ради на 2017 рік. 

Результати голосування : 



                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №209(додається). 

   По дев’ятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про розгляд листа завідувача ДНЗ с. Річки  п. Періг Л.Л., про 

зменшення батьківської плати: 

- зменшити на 20%вартість батьківської плати всіх вихованців за кошти 

місцевого бюджету; 

- звільнити від батьківської плати на 50 %  дітей учасників бойових дій 

(АТО). 

 

Вирішили : звільнити від батьківської плати на 50 %  дітей учасників 

бойових дій (АТО). 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №210(додається). 

    

            

 

 

 

 

Сільський голова                           Р.В.Зінько 


