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П Р О Т О К О Л 

 

Дев’ятнадцятої  сесії                                                     VІІ – демократичного  

                                                                                               скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

15 листопада 2017 року                                                                       с. Річки 

 

 

Головуючий :    сільський голова  Зінько Р.В.  

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат  Дацко М.С. 

                                                   Сайчук І.С. 

 Чорна В.Д. 

Запрошені  : Завідувач  ДНЗ с.Річки  Періг Л.Л. 

                       Директор  Річківської ЗОШ  І-ІІ ст.. Білан Т.О. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 

 
1.  Розгляд листів завідувача ДНЗ с. Річки від 10.10.2017 року №55, від       

    10.10.2017 року №54, від 10.10.2017 року №53. 

2. Розгляд листів директора Річківської ЗОШ І-ІІ ст. від 28.09.2017 року  №389,                                  

     від 20.10.2017 року №397, від 20.10.2017 року №398, від 03.11.2017 року №407, від  

     03.11.2017 року №406. 

3. Розгляд листа Держгеокадастру у Жовківському районі від  11.09.2017 року                                              

    №0-13-023-373/105-17. 

4.  Розгляд листа ДНЗ №1 м. Рава-Руська від 18.09.2017 року №91. 

5. Розгляд листа КП «Редакція газети «Відродження»» від 20.10.2017 року  №43. 

6. Розгляд листа Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району від  

      01.11.2017 року №3017 . 

7. Розгляд листа українсько-німецького СП «Львів-Трейдінг» від  27.10.2017 року №127. 

8. Розгляд листа Львівського регіонального центру з гідрометеорології від 11.10.2017 року  

    №30/03-249. 

9. Розгляд листа управління Державної казначейської служби у  Жовківському районі від  

    19.10.2017 року №01-08/920. 

10. Розгляд листа управління соціального захисту населення Жовківської РДА  від  

     26.09.2017 року №1507. 

11.  Розгляд листа Жовківської РДА від 21.09.2017 року №02-19/3950. 

12. Про встановлення плати за копіювання та друк. 

13. Затвердження ПЗ щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування амбулаторії в с. Річки. 

14. Затвердження рішень виконкому. 

15. Затвердження розпоряджень сільського голови виданих у  міжсесійний період. 

16. Затвердження програм. 

17. Розгляд заяв. 

18. Про перенесення кредитів 

19. Різне. 



 

С П И С О К  ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ 

 

1. Сайчук І.С. 

2. Ревуцький А.В. 

3. Лозінська О.В. 

4. Дацко М.С. 

5. Купчак Н.М. 

6. Смутняк О.В. 

7. Зінько Т.С. 

8. Рудий І.П. 

9. Чорна В.Д. 

 

 

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

депутатів з проектом порядку денного 19-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання.                 

Вирішили : затвердити проект порядку денного 19-ої сесії  VІІ-го 

демократичного скликання . 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №1(додається). 

  По першому питанні порядку денного слухали сільського голову Зінько Р.В. 

про розгляд листів завідувача ДНЗ с. Річки. 

 Виступила завідувач ДНЗ с. Річки , яка зачитала листи від 10.10.2017 року 

№53 «Про виділення коштів в сумі 100 000 грн. для придбання м’якого 

інвентарю», від 10.10.2017 року № 54 « Про забезпечення робочим місцем 

бухгалтера ДНЗ по місцю знаходження установи», від 10.10.2017 року № 55 

«Про списання з балансу ДНЗ котельні, яка непридатна до експлуатації і 

фактично розібрана». 

  Вирішили : відкласти розгляд листа  №53 від 10.10.2017 року «Про 

виділення коштів в сумі 100 000 грн. для придбання м’якого інвентарю» , 

№54 від 10.10.2017 року « Про забезпечення робочим місцем бухгалтера ДНЗ 

по місцю знаходження установи» до розгляду бюджету на 2018 рік та №55  

від 10.10.2017 року  «Про списання з балансу ДНЗ котельні, яка непридатна 

до експлуатації і фактично розібрана».   

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №2 (додається). 

   По другому питанні порядку денного слухали сільського голову Зінько Р.В. 

про розгляд листів директора Річківської ЗОШ І-ІІ ст. 

 Виступила директор Річківської ЗОШ І-ІІ ст.. , яка зачитала листи від 

28.09.2017 року  №389, від 20.10.2017 року №397, від 20.10.2017 року №398, 

від  03.11.2017 року №407, від 03.11.2017 року №406. 

Вирішили : відкласти розгляд даних листів до розгляду бюджету на 2018 рік.     



Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №3 (додається). 

  По третьому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із листом Держгеокадастру 

у Жовківському р-ні від 11.09.2017 року №0-13-023-373/105-17. 

Сільський голова Зінько Р.В., поставив на голосування питання про 

можливість резервування масиву із земель сільськогосподарського 

призначення державної власності орієнтовною площею 5,0 га. 

Результати голосування : 

                   за - 0,                         проти  - 9,                 утрималось - 0. 

Вирішили : відмовити у резервуванні масиву із земель 

сільськогосподарського призначення. 

Рішення №4 (додається). 

  По четвертому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із листом ДНЗ №1 м. Рава-

Руська від 18.09.2017 року №91. 

Вирішили : відкласти розгляд даного листа до розгляду бюджету на 2018 рік.     
Результати голосування : 

                   за - 9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №5 (додається). 

  По п’ятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. , про розгляд листа КП «Редакція «Відродження»» від                   

20.10.2017 року №43. 

Вирішили : відмовити у виділенні коштів. 

Результати голосування : 

                   за - 9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №6 (додається). 

  По шостому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. , про розгляд листа Яворівської квартирно-експлуатаційної 

частини району від  01.11.2017 року №3017 . 

Вирішили : відкласти розгляд даного листа до розгляду бюджету на 2018 рік.     
Результати голосування : 

                   за - 9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №7 (додається). 

   По сьомому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. , про розгляд листа українсько-німецького СП «Львів-Трейдінг» 

від  27.10.2017 року №127. 

Вирішили : надати дозвіл на поновлення Договору оренди земельної 

ділянки.  
 

Результати голосування : 

                   за - 9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №8 (додається). 



   По восьмому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. , про розгляд листа Львівського регіонального центру з 

гідрометеорології від 11.10.2017 року №30/03-249. 

Вирішили : направити лист до Львівського регіонального центру з 

гідрометеорології, щоб надали завірені згідно чинного законодавства копії 

державного акту та установчих документів. 

Результати голосування : 

                   за - 9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №9 (додається). 

   По дев’ятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. , про розгляд листа управління Державної казначейської служби у   

Жовківському районі від 19.10.2017 року №01-08/920. 

Вирішили : надати субвенцію Державні казначейській службі України у 

Жовківському районі. 

Результати голосування : 

                   за - 9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №10 (додається). 

  По десятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. , про розгляд листа управління соціального захисту населення 

Жовківської РДА від 26.09.2017 року №1507. 

Вирішили : відмовити у наданні субвенції. 

Результати голосування : 

                   за - 9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №11 (додається). 

   По одинадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. , про розгляд листа Жовківської РДА від 21.09.2017 року №02-

19/3950. 

Вирішили : відкласти розгляд даного листа до розгляду бюджету на 2018 рік.     
Результати голосування : 

                   за - 9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №12 (додається). 

   По дванадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. , який довів до відома депутатів, що у зв’язку із збільшенням 

мінімальної заробітної плати до 3200 грн. та керуючись Постановою  

Кабінету Міністрів України №740 від 13.07.2011 року, потрібно встановити 

нову плату за копіювання та друк більше 10-ти (десяти) сторінок. 

  Виступив депутат Рудий І.П., який запропонував встановити оплату в 

розмірі 3 (три) грн. за сторінку. 

Вирішили : встановити оплату за копіювання та друк, більше 10-ти (десяти) 

сторінок, в розмірі 3 (три) грн. за сторінку. 

Результати голосування : 

                   за - 9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №13 (додається). 



   По тринадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. , про затвердження проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування амбулаторії в с. Річки. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування амбулаторії в с. Річки. 

Результати голосування : 

                   за - 9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №14 (додається). 

  По чотирнадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В.,який ознайомив присутніх депутатів з рішеннями виконкому 

№34-39 від 03.10.2017 року та №40-47 від 14.11.2017 року. 

Вирішили : затвердити рішення виконкому №34-39 від 03.10.2017 року та 

№40-47 від 14.11.2017 року. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №15 (додається). 

     По п’ятнадцятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. , який ознайомив присутніх депутатів з розпорядженнями              

сільського голови виданих у міжсесійний період 

Вирішили : затвердити розпорядження сільського голови №344 від  

25.09.2017 р. «Про перенесення кредитів»; №347 від 26.09.2017 р. «Про 

перенесення кредитів»; №368 від 18.10.2017 р. «Про надання одноразової 

допомоги на поховання»; №378 від 25.10.2017 р. «Про перенесення 

кредитів»; №390 від 06.11.2017 року « Про надання одноразової допомоги на 

поховання». 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №16 (додається). 

  По шістнадцятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. , про затвердження програм. 

Вирішили : затвердити програми. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №17 (додається). 

Рішення №17/1 (додається). 

   По сімнадцятому питанні порядку денного   слухали  сільського голову 

Зінько Р.В., який зачитав заяви: 

1. Заява  Баран А.М. про надання матеріальної допомоги, як учаснику 

АТО. 

Вирішили : відмовити, так як Баран А.М. отримав матеріальну допомогу,як 

учасник АТО . 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №18 (додається). 



2. Заява  Руденко С.В. про надання матеріальної допомоги, як учаснику 

АТО. 

Вирішили : надати гр. Руденко Сергію Валерійовичу  матеріальну допомогу 

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

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №19 (додається). 

3. Заява  Кудін П.А. про надання матеріальної допомоги, як учаснику 

АТО. 

Вирішили : надати гр. Кудіну Петру Андрійовичу  матеріальну допомогу на 

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

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №20 (додається). 

4. Заява  Долинного М.М. про надання матеріальної допомоги, як 

учаснику АТО. 

Вирішили : надати гр. Долинному Миколі Миколайовичу  матеріальну 

допомогу на оздоровлення, як учаснику АТО в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №21 (додається). 

5. Заява  Кость Р.М. про надання матеріальної допомоги, як учаснику 

АТО. 

Вирішили : надати гр. Кость Роману Миколайовичу  матеріальну допомогу 

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

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №22 (додається). 

6. Заява  Сацюк Р.П. про надання матеріальної допомоги, як учаснику 

АТО. 

Вирішили : надати гр. Сацюк Роману Павловичу  матеріальну допомогу на 

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

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №23 (додається). 

7. Заява Зінько Г.І. про надання матеріальної допомоги на лікування сина 

– Зінька Романа Івановича. 

Вирішили : надати гр. Зінько Галині Іванівні матеріальну допомогу на 

лікування сина – Зінька Романа Івановича в сумі 50 (п’ятдесят) тис. грн.  

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №24 (додається). 

8. Заява Теглівець О.С. про надання матеріальної допомоги на лікування 

дочки - Теглівець Юлії Віталіївни. 



Вирішили : надати гр. Теглівець Оксані Сергіївні матеріальну допомогу на 

лікування дочки – Теглівець Юлії Віталіївни в сумі 50 (п’ятдесят) тис. грн.  

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №25 (додається). 

9. Заява Сідельник О.Я. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : надати гр. Сідельник Оксані Ярославівні матеріальну допомогу 

на лікування в сумі 1 (одну) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №26 (додається). 

10. Заява Межви Г.Т. про надання матеріальної допомоги на лікування, як 

інваліду дитинства І-ї групи.  

Вирішили : надати гр. Межві Ганні Тадеївні матеріальну допомогу на 

лікування, як інваліду дитинства  І-ї групи в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №27 (додається). 

11. Заява Гіршвельд М.М. про надання матеріальної допомоги на лікування 

сина – Гіршвельд Віктора Миколайовича, як інваліду з дитинства І-ї 

«А» групи.  

Вирішили : надати грГіршвельд Миколі Миколайовичу матеріальну 

допомогу на лікування сина – Гіршвельд Віктора Миколайовича, як інваліду 

з дитинства  І-ї «А» групи в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №28 (додається). 

12. Заява Циганкової Г.В. про надання матеріальної допомоги на лікування 

сина – Циганкова Степана Володимировича. 

Вирішили : надати гр. Циганкові Галині Володимирівні матеріальну 

допомогу на лікування сина – Циганкова Степана Володимировича в сумі              

1 (одна) тис. грн.  

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №29 (додається). 

13. Заява Сович Г.Я. про надання матеріальної допомоги на лікування 

дочки – Сович Анастасії Іванівни. 

Вирішили : надати гр. Сович Галині Ярославівні матеріальну допомогу на 

лікування дочки – Сович Анастасії Іванівни в сумі 5 (п’ять) тис. грн.  

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №30 (додається). 

14. Заява Виноградової Н.М. про надання матеріальної допомоги на 

лікування сина – Виноградова Остапа Володимировича. 



Вирішили : надати гр. Виноградові Наталії Михайлівні матеріальну 

допомогу на лікування сина – Виноградова Остапа Володимировича в сумі                

5 (п’ять) тис. грн.  

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №31 (додається). 

15. Заява Маташ О.Л. про надання матеріальної допомоги, як дитині-сироті. 

Вирішили : надати гр. Маташ Олегу Леонідовичу матеріальну допомогу , як 

дитині сироті сумі 5 (п’ять) тис. грн.  

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №32 (додається). 

16. Заява Гнатів О.В. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : відмовити гр. Гнатів Ользі Володимирівні у наданні 

матеріальної допомоги на лікування.  

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №33 (додається).  
17. Заява Філіпович О.С. про надання матеріальної допомоги на лікування 

сина – Філіповича Романа Володимировича. 

Вирішили : відмовити гр. Філіпович Ользі Степанівні матеріальну допомогу 

на лікування сина – Філіповича Романа Володимировича. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №34 (додається). 

18. Заява Зінько Г.І. про надання матеріальної допомоги на лікування 

чоловіка – Зінька Івана Михайловича. 

Вирішили : відмовити гр. Зінько Галині Іванівні матеріальну допомогу на 

лікування чоловіка – Зінька Івана Михайловича. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №35 (додається). 

19. Заява Кручек О.М. про надання матеріальної допомоги у зв’язку з 

втратою годувальника. 

Вирішили : надати гр. Кручек Оксані Михайлівні матеріальну допомогу в 

сумі 10 ( десять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №36 (додається). 

20. Заява Абизової Л.В. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : відмовити у наданні матеріальної допомоги так, як гр. Абизова 

Любов Василівна не є уродженцем і не зареєстрована на території Річківської 

сільської ради. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 



Рішення №37 (додається). 

21. Заява Стецюх Л.Г. про надання матеріальної допомоги на ремонт 

покрівлі житлового будинку. 

Вирішили : надати гр. Стецюх Любові Григорівні матеріальну допомогу в 

сумі 5 ( п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №38 (додається).  
22. Заява Грицаля І.В. про надання матеріальної допомоги на ремонт 

покрівлі житлового будинку. 

Вирішили : відмовити гр. Грицалю Івану Володимировичу у наданні 

матеріальної допомоги. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №39 (додається).  
23. Заява Балон В.Я. про надання матеріальної допомоги на ремонт покрівлі 

житлового будинку. 

Вирішили : відмовити гр. Балон Василю Ярославовичу у наданні 

матеріальної допомоги. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №40 (додається). 

   Слухали  заяву батьків 6 класу Річківської ЗОШ І-ІІ ст. про виділення 

коштів на придбання дверей в класне приміщення Річківської ЗОШ І-ІІ ст. 

Вирішили : надати субвенцію відділу освіти для придбання дверей в класне 

приміщення Річківської ЗОШ І-ІІ ст. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №41 (додається). 

   Слухали  голову постійної комісії з питань будівництва, землекористування 

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

про: 

1. Заява Малець І.Я. про надання земельної ділянки у власність в                             

с. Шабельня, Жовківського району Львівської області. 

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

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №42 (додається). 

2. Заява Гнідець Р.М. про надання земельної ділянки у власність в                             

с. Шабельня, Жовківського району Львівської області. 

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

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №43 (додається). 



3. Заява Цімерман В.А. про надання земельної ділянки у власність в                             

с. Шабельня, Жовківського району Львівської області. 

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

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №44 (додається). 

4. Заява Малащук А.М. про надання земельної ділянки у власність в                             

с. Шабельня, Жовківського району Львівської області. 

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

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №45 (додається). 

5. Заява Когут А.М. про надання дозволу на розроблення детального 

плану території земельної ділянки у с. Річки по вул. Партизанська, 

Жовківського р-ну Львівської обл. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд.                      

Вирішили : надати дозвіл на  розроблення детального плану території 

земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: Львівська обл., Жовківський 

р-н, с. Річки вул. Партизанська для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд . 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №46 (додається). 

6. Заява Когут М.Я. про надання дозволу на розроблення детального 

плану території земельної ділянки у с. Річки по вул. Партизанська, 

Жовківського р-ну Львівської обл. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд.                      

Вирішили : надати дозвіл на  розроблення детального плану території 

земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: Львівська обл., Жовківський 

р-н, с. Річки вул. Партизанська для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд . 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №47 (додається). 

7. Заява Ногаль І.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення ОСГ по вул. Ів.Франка в с. Річки  Жовківського р-ну Львівської 

обл. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність по вул. І.Франка в             

с. Річки  для ведення ОСГ. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №48 (додається).  



8. Заява Ногаль Л.Г. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення ОСГ по вул. Ів.Франка в с. Річки  Жовківського р-ну Львівської 

обл. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність по вул. І.Франка в             

с. Річки  для ведення ОСГ. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №49 (додається).  
9. Заява Кінах М.Г. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення ОСГ по вул. Ів.Франка в с. Річки  Жовківського р-ну Львівської 

обл. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність по вул. І.Франка в             

с. Річки  для ведення ОСГ. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №50 (додається).  

10. Заява Румянцева Л.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд по вул. Грушевського №8 с. Шабельня  Жовківського 

р-ну Львівської обл. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,12 га для передачі у власність по  

вул. Грушевського №8 в с. Шабельня  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №51 (додається).  
11. Заява Говді А.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд по вул. Грушевського №17 с. Шабельня  

Жовківського р-ну Львівської обл. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,12 га для передачі у власність по  

вул. Грушевського № 17 в с. Шабельня  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №52 (додається).  



12. Заява Говді Я.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд по вул. Грушевського №20 с. Шабельня  

Жовківського р-ну Львівської обл. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,12 га для передачі у власність по  

вул. Грушевського № 20 в с. Шабельня  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №53 (додається).  
13. Заява Пацули Ю.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд по вул. 22-го Січня №32б с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,18 га для передачі у власність по  

вул. 22-го Січня № 32б в с. Рата  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №54 (додається).  
14. Заява Волинець В.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд по вул. 22-го Січня №32в у с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,15 га для передачі у власність по  

вул. 22-го Січня № 32в у с. Рата  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №55 (додається).  
15. Заява Грабас О.П. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва по вул. Моріна в  с. Шабельня Жовківського р-ну 

Львівської обл. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,05 га для передачі у власність по  

вул. Моріна в с. Шабельня  для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 



Рішення №56 (додається).  

16. Заява Длугань М.Г. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва по вул. 22-го Січня в  с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. 

Вирішили : відкласти розгляд даної заяви до наступної сесії.                                        

Гр. Длугань М.Г. надати на наступну сесію підписи жителів с. Рата на згоду. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №57(додається).  
17. Заява Ногаль Л.Г., 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. Шевченка №27 в  с. Річки. 

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. Шевченка  №27 в  с. Річки Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №58 (додається). 

18. Заява Ногаль І.І., 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. Ів. Франка №57 в  с. Річки. 

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. Ів. Франка  №57 в  с. Річки Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №59 (додається). 

19. Заява Горай М.М., 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. Мельники №19 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. Мельники  №19 в  с. Рата Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №60 (додається). 

20. Заява Зивер М.Л., 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. Партизанська №39 в  с. Річки. 

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. Партизанська  №39 в  с. Річки Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №61 (додається). 

21. Заява Теглівець Г.Г., 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. Партизанська №83 в  с. Річки. 

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. Партизанська  №83 в  с. Річки Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №62 (додається). 

22. Заява Комарницька О.І., 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. С.Стрільців №14 в  с. Шабельня. 

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. С.Стрільців  №14 в  с. Шабельня  Жовківського району Львівської 

області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №63 (додається). 

23. Заява Зінько В.Б., 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. Шевченка в  с. Річки. 

Вирішили : відправити  технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            

вул. Шевченка  в  с. Річки  Жовківського району Львівської області на 

державну експертизу в Головне Управління Держгеокадастру у Львівській 

обл. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №64 (додається). 



24. Заява Осфальд Н.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

вул. П.Ратенського ( 1-ий ряд), Жовківського р-ну Львівської обл. 

Вирішили : затвердити  проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки   у власність для ведення ОСГ в с. Рата по вул. П.Ратенського ( 1-ий 

ряд), Жовківського р-ну Львівської обл. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №65 (додається).  
25. Заява Баран М.О., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

вул. П.Ратенського ( 1-ий ряд), Жовківського р-ну Львівської обл. 

Вирішили : затвердити  проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки   у власність для ведення ОСГ в с. Рата по вул. П.Ратенського ( 1-ий 

ряд), Жовківського р-ну Львівської обл. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №66 (додається). 

26. Заява Смик В.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1186 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Лонка» для ведення садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1186 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Лонка», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №67 (додається). 

27. Заява Пилипишин В.О., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0760 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Лонка» для ведення ОСГ. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0760 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Лонка», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення ОСГ. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №68 (додається). 

28. Заява Яремчук Т.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,10 га для передачі у власність 

по вул. 22-го Січня в с. Рата для ведення садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,10 га для передачі у власність по вул. 22-го Січня 

в с. Рата, Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №69 (додається). 



29. Заява Князь В.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0581 га для передачі у 

власність по вул. Мельники в с. Рата для веденняОСГ. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0581 га для передачі у власність по вул. Мельники 

в с. Рата, Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення ОСГ. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №70 (додається). 

30. Заява Юрченко Ю.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0897 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Бойня» для ведення садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0897 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Бойня», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №71 (додається). 

31. Заява Юрченко Г.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0860 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Бойня» для ведення садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0860 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Бойня», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №72 (додається). 

32. Заява Левко Р.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0791 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Бойня» для ведення садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0791 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Бойня», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №73 (додається). 

33. Заява Файзулліна Г.А., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата ур. «Бойня» для ведення садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Бойня», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №74 (додається). 



34. Заява Чирич Г.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0755 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Бойня» для ведення садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0755 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Бойня», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №75 (додається). 

35. Заява Файзуллін В.А., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0755 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Бойня» для ведення садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0755 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Бойня», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №76 (додається). 

36. Заява Юнко А.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,2910 га для передачі у 

власність в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення ОСГ. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,2910 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №77 (додається). 

37. Заява Мазурак В.О., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №78 (додається). 

38. Заява Головко В.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 



Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №79 (додається). 

39. Заява Шпачук Ю.Е., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №80 (додається). 

40. Заява Карпляк Ю.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №81 (додається). 

41. Заява Данькевич К.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №82 (додається). 

42. Заява Плесак Б.А., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №83 (додається). 



43. Заява Харко П.П., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №84 (додається). 

44. Заява Радик С.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №85 (додається). 

45. Заява Смутняк Г.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

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

зв’язку з конфліктом інтересів 

Результати голосування : 

                   за -8,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №86 (додається). 

46. Заява Копійчак О.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №87 (додається). 

47. Заява Голаєвич А.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 



Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №88(додається). 

48. Заява Павлової О.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Депутат Купчак Н.М. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

                   за -8,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №89 (додається). 

49. Заява Чорній Р.Я., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №90 (додається). 

50. Заява Теглівець І.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №91 (додається). 

51. Заява Пушкар М.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      



уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №92 (додається). 

52. Заява Мандзюк Н.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №93 (додається). 

53. Заява Баран О.Е., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №94 (додається). 

54. Заява Сенько Д.О., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №95 (додається). 

55. Заява Рудого В.А., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №96 (додається). 



56. Заява Кожан М.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №97 (додається). 

57. Заява Юнко Ю.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №98 (додається). 

58. Заява Стецини Л.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №99 (додається). 

59. Заява Пушкар В.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №100 (додається). 

60. Заява Длугаш Л.Л., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      



уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №101 (додається). 

61. Заява Мельник О.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №102 (додається). 

62. Заява Харко І.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №103 (додається). 

63. Заява Юнко Д.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №104 (додається). 

64. Заява Теглівець С.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №105 (додається). 



65. Заява Данькевич Н.Р., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №106 (додається). 

66. Заява Волинець Ю.П., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №107 (додається). 

67. Заява Плесак А.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №108 (додається). 

68. Заява Рудого В.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №109 (додається). 

69. Заява Снігур  Г.М про затвердження проекту землеустрою, щодо 

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

в с. Рата уз. «Пастерник» для ведення індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      



уз. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Депутат Купчак Н.М. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

                   за -8,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №110 (додається). 

70. Заява Булаги  П.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,25 га для передачі у власність 

по вул. Залізнична в с. Шабельня для веденняОСГ. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,25 га для передачі у власність по вул. Залізнична в 

с. Шабельня, Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення ОСГ. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №111 (додається). 

71. Заява Чорній Р.Я., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Грушевського №17 в  с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Грушевського №17  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №112 (додається). 

72. Заява Плесак А.М., затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Грушевського №8 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Грушевського №8  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №113 (додається). 

73. Заява Карпляк Ю.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Грушевського №13 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1002 га  для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Грушевського №13  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №114 (додається). 

74. Заява Шибулько І.А., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Грушевського №18 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Грушевського №18  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №115 (додається). 

75. Заява Харко П.П., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Грушевського №10 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Грушевського №10  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №116 (додається). 

76. Заява Шибулько І.А., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Грушевського №24 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Грушевського №24  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №117 (додається). 

77. Заява Корній М.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Грушевського №7 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Грушевського №7  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №118 (додається). 

78. Заява Рудого Р.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Небесної Сотні №3 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Небесної Сотні №3  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №119 (додається). 

79. Заява Чемерис У.Є., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Небесної Сотні №17 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Небесної Сотні №17  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №120 (додається). 

80. Заява Бенько К.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Небесної Сотні №5 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Небесної Сотні №5  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №121 (додається). 

81. Заява Юнко М.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Шевченка №10 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1004га  для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Шевченка №10  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №122 (додається). 

82. Заява Солило М.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Шевченка №2 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Шевченка №2  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

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

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

                   за -8,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №123 (додається). 

83. Заява Вергун Ю.Я., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Шевченка №8 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Шевченка №8  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №124 (додається). 

84. Заява Теглівець С.І., про затвердження проекту землеустрою,  щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Шевченка №7 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1004га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Шевченка №7  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №125 (додається). 

85. Заява Климко С.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Шевченка №9 в с. Рата. 



Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Шевченка №9 в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №126 (додається). 

86. Заява Кобринець І.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Шевченка №5 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Шевченка №5 в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №127 (додається). 

87. Заява Когут В.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Шевченка №3 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Шевченка №3 в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №128 (додається). 

88. Заява Пушкар М.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Шевченка №4 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Шевченка №4 в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №129 (додається). 

89. Заява Бринь П.З., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Ів.Франка №9 в с. Рата. 



Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ів.Франка №9 в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №130 (додається). 

90. Заява Оливко Н.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Ів. Франка №23 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ів. Франка №23 в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №131 (додається). 

91. Заява Купчак Н.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Ів. Франка №25 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ів. Франка №25 в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Депутат Купчак Н.М. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

                   за -8,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №132 (додається). 

92. Заява Бобик Р.З., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Ів. Франка №17 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ів. Франка №17 в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №133 (додається). 

93. Заява Пилипишин Ю.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Ів. Франка №1 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ів. Франка №1 в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №134 (додається). 

94. Заява Кустик Л.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Ів. Франка №7 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ів. Франка №7 в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №135 (додається). 

95. Заява Дмитрішин О.Я., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Ів. Франка №12 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ів. Франка №12 в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №136 (додається). 

96. Заява Процик В.Я., затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Ів. Франка №19 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ів. Франка №19 в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №137 (додається). 

97. Заява Баран С.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Ів. Франка №10 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ів. Франка №10 в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №138 (додається). 

98. Заява Тарас С.Р., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Ів. Франка №6 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ів. Франка №6 в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №139 (додається). 

99. Заява Бакай Н.Е., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Ів. Франка №4 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ів. Франка №4 в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №140 (додається).  
100. Заява Климко Л.Л., про затвердження проекту землеустрою, 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Ів. Франка №21 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ів. Франка №21 в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №141 (додається). 

101. Заява Баран Д.Т про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Ів. Франка №11 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ів. Франка №11 в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №142 (додається). 

102. Заява Пушкар А.В. про відмову від рішення № 67 від 20.09.2016 

року про надання земельної ділянки  площею 0,08 га  в с. Рата по 

вул.П.Ратенського (1-ий ряд городів), для ведення ОСГ.  

Вирішили : задовольнити дане клопотання. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №143 (додається). 

103. Заява Пушкар Н.М., про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки   у власність для 

ведення ОСГ в с. Рата по вул. П.Ратенського ( 1-ий ряд), Жовківського 

р-ну Львівської обл. 

Вирішили : надати дозвіл на розробку  проект землеустрою, щодо 

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

П.Ратенського ( 1-ий ряд), Жовківського р-ну Львівської обл. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №144 (додається).  

104. Заява Прусінського С.Ю. про внесення змін у рішення №72 від 

20.09.2016 року 15-ї сесії VIІ-го демократичного скликання. 

Вирішили :  внести зміни у рішення №72 від 20.09.2016 року 15-ї сесії VIІ-го 

демократичного скликання. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось – 0. 

Рішення №145 (додається). 

105. Заява Сухої Р.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1269 га для передачі у 

власність по вул. 22-го Січня №20а в с. Рата для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1269 га для передачі у власність по вул. 22-го 

Січня №20а в с. Рата для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №146 (додається). 



106. Заява Когут А.І., 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. Л.Українки  №28 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. Л.Українки  №28 в  с. Рата Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №147 (додається).  
107. Заява Козенко В.І., про затвердження детального плану території 

земельної ділянки у с. Рата по вул.22-го Січня для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд і 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення 

даної земельної ділянки. 

Вирішили : Не затверджувати детальний план території  земельної ділянки у 

с. Рата по вул.22-го Січня для будівництва та обслуговування житлового 

будинку. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №148 (додається). 

108. Заява Городецького О.І. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул.22-го Січня в с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. 

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

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №149 (додається).  
109. Заява Важохи П.П., щодо розширення вулиці 22-го Січня у                    

с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. 

Вирішили : надати відповідь листом. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №150 (додається).  
110. Заява Лещишин Р.С., про надання дозволу підсунути огорожу в 

сторону вулиці І.Франка в с.Річки Жовківського р-ну. 

Вирішили : надати дозвіл на відсунення огорожі в сторону вулиці І.Франка в 

с.Річки Жовківського р-ну Львівської обл. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №151 (додається).  



111. Заява Старчака С.Ю., про затвердження детального плану 

території земельної ділянки у с. Шабельня по вул. Моріна для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд і надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення даної земельної ділянки. 

Вирішили : затвердити детальний план території  земельної ділянки у                   

с. Шабельня по вул. Моріна для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд і надати дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою, щодо відведення даної земельної ділянки 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №152 (додається). 

112. Заяви Цімерман М.Я. та Зінчин М.Д., щодо пошкодження 

межових знаків. 

Вирішили : направити гр. Цімерман Марії Ярославівні та гр. Зінчин Марії 

Дмитрівні лист - роз’яснення правил добросусідства. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №153 (додається). 

   По вісімнадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову 

Зінько Р.В., про перенесення кредитів. 

Вирішили : Перенести з КТКВК 4200 КЕКВ 2210 на КТКВК 3400 КЕКВ 

2730 – 150 000 .00 грн. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №154 (додається). 

 

 

 

 

Сільський голова                                                   Р.В.Зінько 


