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Десятої  сесії сьомого демократичного скликання 

 

 

Річківської сільської ради 

 

Жовківського району Львівської області 
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П Р О Т О К О Л 

 

Десятої сесії                                                    VІІ – демократичного скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

20 вересня 2016 року                                                                       с. Річки 

 

 

Головуючий :   в.о. сільського голови Смутняк О.В.  

Секретар сесії: Купчак Н.М. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат Осфальд А.А. 

                                                 Чорна В.Д. 

                                                   Гнідець Г.М. 

                                                  

 

 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 

 

1. Розгляд листа Львівського прикордонного загону. 

2. Розгляд листа ФОП Шабат О.Б. 

3. Розгляд листа відділу Держгеокадастру у Жовківському районі. 

4. Розгляд листа завідувача ДНЗ с. Річки Періг Л.Л. 

5. Затвердження розпоряджень сільського голови виданих у 

міжсесійний період. 

6. Затвердження рішень виконкому. 

7. Затвердження ПКД та зведених кошторисів по капітальному 

ремонту доріг комунальної власності. 

8. Затвердження ПКД на реконструкцію даху ДНЗ с. Річки. 

9. Про надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки 

майна, що перебуває на балансі Річківської сільської ради                        

( недобудована котельня ДНЗ с. Річки, сарай і туалет). 

10. Про затвердження програм. 

11.  Розгляд заяв. 

12. Різне. 
 

 

 



С П И С О К  ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ 

 

1. Сайчук І.С. 

2. Білан О.О. 

3. Осфальд А.А. 

4. Гнідець Г.М. 

5. Купчак Н.М. 

6. Смутняк О.В. 

7. Рудий І.П. 

8. Зінько Т.С. 

9. Чорна В.Д. 

10. Когут В.С. 

11. Сімчук В.С. 

 

 

Слухали : секретаря ради Смутняк О.В.,  яка ознайомила присутніх 

депутатів з проектом порядку денного 10-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання.                 

Вирішили : затвердити проект порядку денного 10-ої сесії VІІ-го 

демократичного скликання . 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №1(додається). 

 

   По першому питанні порядку денного слухали секретаря ради                

Смутняк О.В., яка ознайомила присутніх депутатів із листом Львівського 

прикордонного загону №721/8799 від 29.07.2016 року. 

                       

Вирішили : погодити тарифи Львівського прикордонного загону. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №2 (додається). 

 

    По другому питанні порядку денного слухали секретаря ради                

Смутняк О.В., яка ознайомила присутніх депутатів із листом ФОП         

Шабат О.Б. 

  

Вирішили : надати дозвіл на виготовлення ПКД та прокладання ВОЛЗ на 

території Річківської сільської ради. 

Результати голосування : 

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

Рішення №3 (додається). 

 



    По третьому питанні порядку денного слухали секретаря ради                

Смутняк О.В.,  яка ознайомила присутніх депутатів із листом 

Держгеокадастру №8-1310-3481/0/15-16 від 11.08.2016 року. 

 

Вирішили : відмовити у підписанні меморандуму. 

Результати голосування : 

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

Рішення №4 (додається). 

 

    По четвертому питанні порядку денного слухали секретаря ради           

Смутняк О.В.,  яка ознайомила присутніх депутатів із листом завідувача ДНЗ 

с. Річки Періг Л.Л. №50 від 05.09.2016 року.        

Вирішили : відкласти розгляд даного листа до наступної сесії. 

Результати голосування : 

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

Рішення №5 (додається). 

 

    По п’ятому  питанні порядку денного слухали секретаря ради                 

Смутняк О.В. , яка ознайомила присутніх депутатів з розпорядженнями              

сільського голови виданих у міжсесійний період 

Вирішили : затвердити розпорядження сільського голови №245 від 

04.08.2016 р. «Про перенесення кредитів»; №283 від 01.09.2016 р. «Про 

перенесення кредитів»; №289 від 06.09.2016 р. «Про перенесення кредитів»; 

№298 від 15.09.2016 р. «Про затвердження зведеного кошторисного 

розрахунку»; №299 від 15.09.2016 р. «Про затвердження зведеного 

кошторисного розрахунку»; №304 від 20.09.2016 р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку». 

Результати голосування : 

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

Рішення №6 (додається). 

 

    По шостому питанні порядку денного слухали секретаря ради                  

Смутняк О.В., яка ознайомила присутніх депутатів з рішеннями виконкому 

№19-23 від 09.08.2016 року. 

Вирішили : затвердити рішення виконкому №19-23 від 09.08.2016 року 

Результати голосування : 

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

Рішення №7 (додається). 

 

    По сьомому  питанні порядку денного слухали секретаря ради               

Смутняк О.В. про затвердження ПКД та зведених кошторисів по 

капітальному ремонті доріг комунальної власності. 

Вирішили : затвердити ПКД та зведених кошторисів по капітальному 

ремонті доріг комунальної власності. 

 



Результати голосування : 

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

Рішення №8 (додається). 

 

    По восьмому питанні порядку денного слухали секретаря ради                 

Смутняк О.В. про затвердження ПКД на реконструкцію даху ДНЗ с. Річки. 

Вирішили : затвердити  ПКД на реконструкцію даху ДНЗ с. Річки. 

Результати голосування : 

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

Рішення №9 (додається). 

 

   По дев’ятому питанні порядку денного слухали секретаря ради                 

Смутняк О.В. про надання дозволу на проведення грошово-експертної оцінки 

майна, що перебуває на балансі Річківської сільської ради ( недобудована 

котельня ДНЗ, сараю,туалету) с. Річки. 

Вирішили :надати дозвіл на проведення грошово-експертної оцінки майна, 

що перебуває на балансі Річківської сільської ради ( недобудована котельня 

ДНЗ, сараю,туалету) с. Річки. 

Результати голосування : 

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

Рішення №10 (додається). 

 

   По десятому питанні порядку денного слухали секретаря ради                 

Смутняк О.В. про затвердження програми по забезпеченню техногенної та 

пожежної безпеки Річківської сільської ради на 2016 рік. 

Вирішили :затвердити програму по забезпеченню техногенної та пожежної 

безпеки Річківської сільської ради на 2016 рік. 

Результати голосування : 

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

Рішення №11 (додається). 

   Слухали секретаря ради   Смутняк О.В. про затвердження програми по 

покращенні матеріально-технічного забезпечення, умов обслуговування 

клієнтів та умов праці працівників управління Державної казначейської 

служби України у Жовківському районі Львівської області в 2016 році. 

Вирішили :затвердити програму по покращенні матеріально-технічного 

забезпечення, умов обслуговування клієнтів та умов праці працівників 

управління Державної казначейської служби України у Жовківському районі 

Львівської області в 2016 році 

Результати голосування : 

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

Рішення №12 (додається). 

   Слухали секретаря ради   Смутняк О.В. про затвердження програми  з 

написання книги «Історія села Рата» на території Річківської сільської ради 

на 2016 рік. 



Вирішили :затвердити програму з написання книги «Історія села Рата» на 

території Річківської сільської ради на 2016 рік. 

Результати голосування : 

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

Рішення №12-а (додається). 

 

 

  По одинадцятому 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 Теглівець І.В., про затвердження детального плану території 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Річки по                          

вул. Проектна. 

Вирішили : затвердити детальний план території земельної ділянки  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Річки по вул. Проектна. 

Результати голосування : 

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

Рішення №13 (додається). 

2. Заява Зінька В.Б. про надання земельної ділянки у власність в                    

с. Річки по вул.. Шевченка. 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №14 (додається). 

3. Заява Зінька П.А. про надання земельної ділянки у власність в                    

с. Річки. 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №15 (додається). 

4. Заява Гнідець Х.І. про надання земельної ділянки у власність  с. Річки 

по вул. Ів. Франка. 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №16 (додається). 

5. Заява Гнідець М.М. про надання земельної ділянки у власність. 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №17 (додається). 

6. Заява Зуєвої Л.В. про надання земельної ділянки у власність. 

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



Результати голосування : 

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

Рішення №18 (додається). 

7. Заява Чорній Я.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. Л Українки №16 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 №16 в с. Річки. 

Результати голосування : 

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

Рішення №19 (додається). 

8. Заява Панечко М.В., 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. Космічна №44 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. Космічна №44 в с. Річки. 

Результати голосування : 

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

Рішення №20 (додається). 

9. Заява Сивопляс С.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. Моріна №43 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. Моріна №43 в с. Шабельня. 

Результати голосування : 

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

Рішення №21 (додається). 

10. Заява Богомол І.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Залізнична №30а в с. Шабельня. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по  вул. Залізнична №30а в с. Шабельня. 

Результати голосування : 



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

Рішення №22 (додається). 

11. Заява Осфальд М.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Нова в с. Рата. 
 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства  вул. Нова в           

с. Рата 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Депутат Осфальд А.А. повідомив, що не буде голосувати так, як                           

гр. Осфальд М.М. – родичка. 

Рішення №23 (додається). 

12. Заява Мосійчук П.Я., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Шевченка №6 в с. Шабельня. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Шевченка №6 в с. Шабельня. 

Результати голосування : 

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

Рішення №24 (додається). 

13. Заява Сухої Р.С. про надання дозволу на розроблення детального 

плану території земельної ділянки у с. Рата по вул. 22-го Січня №20а, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку і 

господарських споруд. 

Вирішили : надати дозвіл на  розроблення детального плану 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. 

Результати голосування : 

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

Рішення №25 (додається). 

14. Заява Глазунова М.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  для ведення садівництва по                      

вул. П.Ратенського в с. Рата. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва  вул. П.Ратенського в с. Рата. 

Результати голосування : 

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

Рішення №26 (додається). 

15. Заява Зінчин М.Д. про погодження меж земельної ділянки. 
 



Вирішили : затвердити акт від 19.09.2016р. про погодження меж між 

землекористувачами Зінчин М.Д. і Кінах М. в с.Річки по вул.Ів.Франка 

Жовківського р-ну. 

Результати голосування : 

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

Рішення №27 (додається). 

16. Заява Демчук В.Е. про надання дозволу на розроблення детального 

плану території земельної ділянки у с. Рата по вул. Л.Українки №33, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку і 

господарських споруд. 

Вирішили : надати дозвіл на  розроблення детального плану території 

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

р-н, с.Рата вул. Л.Українки №33, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку і господарських споруд. 

Результати голосування : 

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

Рішення №28 (додається). 

17. Заява Юнко З.М. про надання дозволу на розроблення детального 

плану території земельної ділянки у с. Рата по вул. Л.Українки №12г, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку і 

господарських споруд. 

Вирішили : надати дозвіл на  розроблення детального плану території 

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

р-н, с.Рата вул. Л.Українки №12г, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку і господарських споруд. 

Результати голосування : 

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

Рішення №29 (додається). 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

Вирішили : надати  дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

по вул. 22-го Січня. 

Результати голосування : 

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

Рішення №30 (додається). 

19. Заява Голаєвич О.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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



Рішення №31 (додається). 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №32 (додається). 

21. Заява Гаращенко Ф.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №33 (додається). 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №34 (додається). 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №35 (додається). 

24. Заява Бобик Н.Я. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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



Рішення №36 (додається). 

25. Заява Мандзюк Н.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №37 (додається). 

26. Заява Кір’янов В.О. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №38 (додається). 

27. Заява Баран Р.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №39 (додається). 

28. Заява Баран С.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  
    
Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №40 (додається). 

29. Заява Летій І.Ф. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 



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

Рішення №41 (додається). 

30. Заява Клебан О.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №42 (додається). 

31. Заява Ферцович  М.Г. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №43 (додається). 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №44 (додається). 

33. Заява Порохняк Д.Є. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №45 (додається). 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 



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

Рішення №46 (додається). 

35. Заява Кулієвич В.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  
 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №47 (додається). 

36. Заява Рудого В.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

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

гр. Руда В.С. – родич. 

Результати голосування : 

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

Рішення №48 (додається). 

37. Заява Рудої М.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

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

гр. Руда М.М. – сестра. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось – 1. 

Рішення №49 (додається). 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №50 (додається). 



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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №51 (додається). 

40. Заява Плюти О.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №52 (додається). 

41. Заява Баран В.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №53 (додається). 

42. Заява Гливи Є.Р. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №54(додається). 

43. Заява Заричнєв В.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №55 (додається). 



44. Заява Фадєєвої Г.Є. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №56 (додається). 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №57 (додається). 

46. Заява Галушка Г.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №58(додається). 

47. Заява Прусінського С.Ю. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №59 (додається). 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №60 (додається). 



49. Заява Солило Р.Д. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №61 (додається). 

50. Заява Доскіч Г.Ф. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №62 (додається). 

51. Заява Горечої В.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №63 (додається). 

52. Заява Когут А.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №64 (додається). 

53. Заява Когут А.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

вул. П.Ратенського (1-ий ряд)  

Результати голосування : 

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

Рішення №65 (додається). 



54. Заява Пушкар Н.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №66(додається). 

55. Заява Пушкар А.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №67 (додається). 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №68(додається). 

57. Заява Длугаш Л.Л. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №69 (додається). 

58. Заява Мельник О.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №70 (додається). 



59. Заява Коцур Н.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №71 (додається). 

60. Заява Прусінського С.Ю. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 

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

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

П.Ратенського (1-ий ряд). 

Результати голосування : 

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

Рішення №72 (додається). 

61. Заява Рудої Д.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник». 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось – 1. 

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

гр. Руда М.М. – родичка. 

Рішення №73 (додається). 

62. Заява Корній А.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №74 (додається). 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення ОСГ в с. Рата урочище «Лонка» Жовківського р-ну. 

Вирішили :  надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

«Лонка» Жовківського р-ну. 

Результати голосування : 



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

Рішення №75(додається). 

64. Заява Шумило Т.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва по вул. Лугова №6  с. Рата, Жовківського р-ну. 

Вирішили :  надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва по           

вул. Лугова №6  с. Рата , Жовківського р-ну. 

Результати голосування : 

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

Рішення №76(додається). 

65. Заява Зінько Р.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Річки по вул.. Проектна Жовківського р-ну. 

Вирішили :  надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

по вул. Проектна  Жовківського р-ну. 

Результати голосування : 

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

Рішення №77(додається). 

66. Заява Теглівець М.З. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

Вирішили :  надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

по вул. Ів. Франка  Жовківського р-ну. 

Результати голосування : 

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

Рішення №78(додається). 

67.  Заява Білан Я.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

Вирішили :  надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

по вул. Ів.Франка  Жовківського р-ну. 

Результати голосування : 

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

Рішення №79(додається). 

68. Заява Комарницької О.І. про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі, для будівництва і обслуговування господарських 

будівель та споруд в с. Шабельня Жовківського р-ну Львівської обл. 

Вирішили :  надати дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, для 



будівництва і обслуговування господарських будівель та споруд в                       

с. Шабельня Жовківського р-ну Львівської обл. 

Результати голосування : 

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

Рішення №80(додається). 

69. Заява Теглівець М.М. про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення, як учаснику АТО. 

Вирішили : надати гр. Теглівець М.М. матеріальну допомогу на 

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

Результати голосування : 

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

Рішення № 81 (додається). 

70. Заява Баран А.М. про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення, як учаснику АТО. 

Вирішили : надати гр. Баран А.М. матеріальну допомогу на оздоровлення, як 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №82 (додається). 

71. Заява Пушкар В.В. про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення, як учаснику АТО. 

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

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

Результати голосування : 

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

Рішення №83 (додається). 

72. Заява Пришляк А.Ф. про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення, як учаснику АТО. 

Вирішили : надати гр.. Пришляк А.Ф. матеріальну допомогу на 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №84 (додається). 

73. Заява Рудченко О.С. про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення, як учаснику АТО. 

Вирішили : надати гр. Рудченко О.С. матеріальну допомогу на 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №85 (додається). 

74. Заява Ногаль Л.Я. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : надати гр. Ногаль Л.Я. матеріальну допомогу на лікування в сумі 

5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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



Рішення №86 (додається). 

75. Заява Войдило І.В. про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення, як інваліду І-ї групи. 

Вирішили : надати гр. Войдило І.В. матеріальну допомогу на оздоровлення, 

як інваліду І-ї групи в сумі 20 (двадцять) тис. грн.. 

Результати голосування : 

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

Рішення №87(додається). 

76. Заява Кінах Р.Я. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : надати гр. Кінах Р.Я. матеріальну допомогу на лікування в сумі  

5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №88(додається). 

77. Заява Длугаш А.Ю. про надання матеріальної допомоги на лікування, 

як інваліду ІІ-ї групи дитинства. 

Вирішили : надати гр. Длугаш А.Ю. матеріальну допомогу на лікування, як 

інваліду ІІ-ї групи дитинства в сумі 2 (дві) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №89(додається). 

78. Заява Сухорукої І.В. про надання матеріальної допомоги на лікування 

сина – Сухорукого Владислава Степановича. 

Вирішили : надати гр. Сухорука І.В. матеріальну допомогу на лікування 

сина – Сухорукого В.С. в сумі 20 (двадцять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №90(додається). 

79. Заява Тюрніної О.С. про надання матеріальної допомоги на 

лікування. 

Вирішили : надати гр. Тюрніні О.С. матеріальну допомогу на лікування в 

сумі 2 (дві) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №91(додається). 

80. Заява Сайчук І.Б. про надання матеріальної допомоги на лікування у 

післяопераційний період. 

Вирішили : надати гр. Сайчук І.Б. матеріальну допомогу на лікування у 

післяопераційний період в сумі 10 (десять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось – 2. 

Депутат Сайчук І.С. повідомив, що не буде голосувати так, як                           

гр. Сайчук І.Б. – дружина. 

Рішення №92(додається). 



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

чоловіка – Зінька Івана Михайловича. 

Вирішили : надати гр. Зінько Г.І. матеріальну допомогу на лікування  

чоловіка – Зінька І.М. в сумі 10 (десять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось – 1. 

Депутат Зінько Т.С. повідомив, що не буде голосувати так, як                           

гр. Зінько І.М. – брат. 

Рішення №93(додається). 

82. Заява Мота Д.І. про надання матеріальної допомоги на лікування 

(операція) чоловіка – Мота Івана Степановича. 

Вирішили : надати гр. Мота Д.І. матеріальну допомогу на лікування 

(операцію)   чоловіка – Мота І.С. в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №94(додається). 

83. Заява Шустаки К.І. про надання матеріальної допомоги на лікування 

у післяопераційний період . 

Вирішили : надати гр. Шустака К.І. матеріальну допомогу на лікування у 

післяопераційний період  в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось – 1. 

Депутат Смутняк О.В. повідомила, що не буде голосувати так, як                           

гр. Шустака К.І. – баба. 

Рішення №95(додається). 

84. Заява Гайдучок М.С. про надання матеріальної допомоги на 

лікування онуки – Гавриляк Софії Романівни. 

Вирішили : надати гр. Гайдучок М.С. матеріальну допомогу на лікування 

онуки – Гавриляк С.Р. в сумі 10 (десять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №96(додається). 

85. Заява Варшавської Т.П. про надання матеріальної допомоги на 

лікування дочки – Варшавської Юлії Андріївни. 

Вирішили : відмовити гр. Варшавські Т.П.  у наданні матеріальної  допомоги 

на лікування  дочки – Варшавської Ю.А. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось – 1. 

Рішення №97(додається). 

86. Заява Жвакіної О.В. про надання матеріальної допомоги на 

лікування.  

Вирішили : відмовити гр. Жвакіні О.В. у наданні матеріальної допомоги на 

лікування . 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось – 1. 



Рішення №98(додається). 

87. Заява Ногаль І.М. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : відмовити  гр. Ногаль І.М.  у наданні  матеріальної допомоги на 

лікування  у зв’язку з відсутністю підтверджувальних документів. 

Результати голосування : 

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

Рішення №99(додається). 

88. Заява Зуєвої Г.Я. про надання матеріальної допомоги на лікування 

мами – Середохи Галини Анатоліївни. 

Вирішили : відмовити гр. Зуєві Г.Я. у наданні  матеріальної допомоги так,як 

гр. Середоха Г.Я. – померла12.08.2016 року. 

Результати голосування : 

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

Рішення №100(додається). 

89. Заява Когут Н.М. про надання матеріальної допомоги на ремонт 

господарської будівлі. 

Вирішили : відмовити гр. Когут Н.М. у наданні матеріальної допомоги. 

Результати голосування : 

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

Рішення №101(додається). 

90.  Заява  Думич Т.В. про виділення коштів на обгородження НД            

с. Шабельня. 

Вирішили : відкласти розгляд даної заяви до наступної сесії для вияснення. 

Результати голосування : 

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

Рішення №102(додається). 

91. Заява  жителів с. Рата про виділення коштів на встановлення кладки 

Рата  - Рава-Руська. 

Вирішили : відкласти розгляд даної заяви до наступної сесії для вияснення. 

Результати голосування : 

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

Рішення №103(додається). 

92. Заява  Грицаля І.В. про надання майна згідно приватизаційного 

майнового сертифікату. 

Вирішили : відмовити. 

Результати голосування : 

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

Рішення №104(додається). 

93. Заява  Грицаля В.І. про надання майна згідно приватизаційного 

майнового сертифікату. 

Вирішили : відмовити. 

Результати голосування : 

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

Рішення №105(додається). 



94. Заява  Грицаль Г.О. про надання майна згідно приватизаційного 

майнового сертифікату. 

Вирішили : відмовити. 

Результати голосування : 

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

Рішення №106(додається). 

   Слухали  Смутняк О.В. про те, що потрібно виділити  кошти на придбання 

одягу на сцену НД с. Рата  і с. Річки; реконструкція пічки і пофарбування 

підлоги в НД с. Річки. 

Вирішили : відкласти розгляд даного питання до наступної сесії. 

Результати голосування : 

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

Рішення №107(додається). 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. сільського голови                                        О.В.Смутняк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


