
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

                                                                                                                                     

Дванадцята  сесії сьомого демократичного скликання 

 

 

Річківської сільської ради 

 

Жовківського району Львівської області 

 

від   28 листопада 2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

 

Дванадцятої   сесії                                                    VІІ – демократичного  

                                                                                               скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

28 листопада 2016 року                                                                       с. Річки 

 

 

Головуючий :    сільський голова  Зінько Р.В.  

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат  Білан О.О. 

                                                  Осфальд А.А. 

                                                   Гнідець Г.М. 

Присутні: завідувач ДНЗ с. Річки Періг Л.Л., лісничий Річківського лісництва 

п. Капій Б.Ю. 

                                                  

 

 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
 

1. Розгляд листа завідуючої ДНЗ с. Річки від 08.11.2016 року №75 та від 

18.11.2016 року №67. 

2. Розгляд листа Жовківської РДА від 04.11.2016 року №02-18/3915. 

3. Розгляд листа Рава-Руської районної лікарні №217 від 28.11.2016 року. 

4. Розгляд листа Рава-Руської ЗОШ І-ІІІ ст. №2. 

5. Розгляд листа Жовківської РДА від 19.10.2016 р. №02-23/3728. 

6. Розгляд листа Жовківського районного центру зайнятості від 

20.09.2016 року №1432/056. 

7. Затвердження розпоряджень сільського голови виданих у міжсесійний 

період. 

8.  Затвердження рішень виконкому. 

9. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для обслуговування АЗС 

в с. Рата на території Річківської сільської ради. 

10. Затвердження детальних планів земельної ділянки під НД с. Рата, ФАП 

с. Рата, дитячий ігровий майданчик с. Рата. 



11. Розгляд листа Жовківської районної ради від 21.11.2016 року №02-

03/636. 

12. Спрямування вільних лишків. 

13. Про внесення змін у рішення №15 від 29.07.2016 року   9-ї сесії VII-го 

демократичного скликання. 

14. Розгляд заяв. 

15. Різне. 

 

 

С П И С О К  ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ 

 

1. Білан О.О. 

2. Гнідець Г.М. 

3. Зінько Т.С. 

4. Лозінська О.В. 

5. Когут В.С. 

6. Купчак Н.М. 

7. Ревуцький А.В. 

8. Рудий І.П. 

9. Сайчук І.С. 

10. Сімчук В.С. 

11. Смутняк О.В. 

12. Осфальд А.А. 

 

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

депутатів з проектом порядку денного 12-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання.                 

Вирішили : затвердити проект порядку денного 12-ої сесії  VІІ-го 

демократичного скликання . 

Результати голосування : 

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

Рішення №1(додається). 

 

   По першому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із листом ДНЗ с. Річки від 

08.11.2016 р. № 75 та від 18.11.2016 р. №67. 

                       

Вирішили : надати 40 тис. грн. на придбання сантехніки та побутової 

техніки,предмети побуту. 

 



Результати голосування : 

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

Рішення №2 (додається). 

 

    По другому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із листом Жовківської РДА 

№02-18/3915 від 04.11.2016 року. 

Виступив депутат Рудий І.П., який сказав що краще дані кошти спрямувати 

на ремонт  сільських доріг. 

Сільський голова поставив на голосування дане питання про виділення 

коштів.  

Вирішили :відмовити у виділенні коштів. 

Результати голосування : 

                   за -0,                         проти  - 8,                 утрималось -3. 

Депутат Осфальд А.А. не голосував. 

Рішення №3 (додається). 

   По третьому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В.,який ознайомив присутніх депутатів із листом Рава-Руської 

районної лікарні №217 від 28.11.2016 року.. 

 

Вирішили :відкласти розгляд даного питання до надання кошторису. 

Результати голосування : 

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

Рішення №4 (додається). 

 

    По четвертому питанні порядку денного слухали сільського голову    

Зінько Р.В.,який ознайомив присутніх депутатів із листом Рава-Руської          

ЗОШ І-ІІІ ст. №2. 

 Вирішили : надати 30 тис. грн. на придбання парт , стільців та фарби. 

Результати голосування : 

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

Рішення №5 (додається). 

 

   По п’ятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В.,який ознайомив присутніх депутатів із листом Жовківської РДА 

від 19.10.2016 року №02-23/3728. 

Вирішили : відмовити Жовківській РДА у наданні субвенції. 

Результати голосування : 

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

Рішення №6 (додається). 

 

   По шостому  питанні порядку денного слухали сільського голову                         

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

районного центру зайнятості від 20.09.2016 року № 1432/05 



Вирішили : відкласти розгляд даного питання до бюджетної сесії. 

Результати голосування : 

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

Рішення №7 (додається). 

 

    По сьомому  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 №304 від 

20.09.2016 р. «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку»; 

№322 від 10.10.2016 р. «Про перенесення кредитів»; №336 від 18.10.2016 р. 

«Про перенесення кредитів»; №354 від 28.10.2016 р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку»; №364 від 03.11.2016 р. «Про надання 

одноразової допомоги на поховання»; №369 від 07.11.2016 р. «Про 

затвердження зведеного кошторисного розрахунку»; №371 від 08.11.2016 р. 

«Про перенесення кредитів»; №372 від 08.11.2016 р. «Про перенесення 

кредитів»; №385 від  15.11.2016 р. «Про перенесення кредитів»; №386 від 

15.11.2016 р. «Про перенесення кредитів»; №388 від 15.11.2016 р. «Про 

затвердження зведеного кошторисного розрахунку»; №392 від 21.11.2016 р. 

«Про перенесення кредитів»; №402 від 28.11.2016 р. «Про перенесення 

кредитів». 

Результати голосування : 

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

Рішення №8 (додається). 

 

    По восьмому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

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

№24-28 від 12.10.2016 року та №29-32 від 04.11.2016 року. 

Вирішили : затвердити рішення виконкому №24-28 від 12.10.2016 року та 

№29-32 від 04.11.2016 року. 

Результати голосування : 

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

Рішення №9 (додається). 

 

    По дев’ятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В. про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для обслуговування АЗС 

в с. Рата на території Річківської сільської ради. 

Вирішили : надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для обслуговування АЗС в               

с. Рата на території Річківської сільської ради. 

Результати голосування : 

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

Рішення №10 (додається). 

 



    По десятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В. про затвердження детальних планів земельної ділянки під НД                     

с. Рата, ФАП с. Рата, дитячий ігровий майданчик с. Рата. 

 

Вирішили : затвердити детальний план земельної ділянки під НД                     

с. Рата та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою. 

Результати голосування : 

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

Рішення №11 (додається). 

 

Вирішили : затвердити детальний план  земельної ділянки під ФАП                     

с. Рата та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою. 

Результати голосування : 

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

Рішення №12 (додається). 

 

Вирішили : затвердити детальний  план  земельної ділянки  під дитячий 

ігровий майданчик с. Рата та надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою. 

Результати голосування : 

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

Рішення №13 (додається). 

 

  По одинадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В. , який ознайомив присутніх депутатів з листом Жовківської 

районної ради від 21.11.2016 року №02-03/636. 

Вирішили : відмовити у наданні субвенції. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 2. 

Рішення №14 (додається). 

    По дванадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В. про спрямування вільних лишків. 

 

Вирішили : спрямувати вільний залишок по загальному фонду у сумі 40 тис. 

грн. на одяг сцени в НД с. Річки та НД с. Рата ( по 20 тис. грн. на кожен). 

Результати голосування : 

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

Рішення №15 (додається). 

 

Вирішили : спрямувати вільний залишок по загальному фонду у сумі 13 тис. 

грн. на придбання жалюзей на вікна в бібліотеки с. Річки, с. Рата,                         

с. Шабельня. 

Результати голосування : 

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

Рішення №16 (додається). 



Вирішили : спрямувати вільний залишок по загальному фонду у сумі                    

6 тис. грн. на придбання світильників в  НД с. Рата. 

Результати голосування : 

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

Рішення №17 (додається). 

 

Вирішили : спрямувати вільний залишок по загальному фонду у сумі                

6 тис. грн. на придбання стола та крісел в  бібліотеку с. Річки. 

Результати голосування : 

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

Рішення №18(додається). 

 

Вирішили : спрямувати вільний залишок по загальному фонду у сумі                   

30 тис. грн. на придбання стелажів у бібліотеку с. Рата. 

Результати голосування : 

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

Рішення №19 (додається). 

 

Вирішили : спрямувати вільний залишок по загальному фонду у сумі 15 тис. 

грн. на придбання комп’ютерної техніки для КП «Річки». 

Результати голосування : 

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

Рішення №20(додається). 

 

Вирішили : спрямувати вільний залишок по загальному фонду у сумі                   

10 тис. грн. на придбання подарунків до дня Св. Миколая дітям  Річківської 

сільської ради. 

Результати голосування : 

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

Рішення №21 (додається). 

 

    По тринадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В. про внесення змін у рішення №15 від 29.07.2016 року 9-ї сесії 

VІІ-го демократичного скликання. 

Вирішили : внести зміни у рішення №15 від 29.07.2016 року   9-ї сесії VII-го 

демократичного скликання. 

Результати голосування : 

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

Рішення №22 (додається). 

 

    По чотирнадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В. про розгляд заяв : 

1. Заява  Швиднюк Л.О. про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення, як учаснику АТО. 



Вирішили : надати гр. Швиднюк Л.О. матеріальну допомогу на 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №23 (додається). 

2. Заява Панечко П.М. про надання матеріальної допомоги на 

перекриття житлового будинку. 

Вирішили : відмовити. 

Результати голосування : 

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

Рішення №24(додається). 

3. Заява  Малець М.М. про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення, як учаснику АТО чоловіка – Малець І.Я. 

Вирішили : відмовити у надати матеріальну допомогу на оздоровлення, як 

учаснику АТО – Малець І.Я. так , як матеріальна допомога вже надана. 

Результати голосування : 

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

Рішення №25 (додається). 

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

як інваліду І-ї групи з дитинства. 

Вирішили : надати гр. Межві Г.Т. матеріальну допомогу на лікування, як 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №26 (додається). 

5. Заява Кулинич Г.Л. про надання матеріальної допомоги на 

лікування дочки – Кулинич Ірини Михайлівни ( інвалід ІІ-ї групи 

дитинства). 

Вирішили : надати гр. Кулинич Г.Л.матеріальну допомогу на лікування 

дочки – Кулинич Ірини Михайлівни ( інвалід ІІ-ї групи дитинства) в сумі                 

2 (дві) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №27(додається). 

6. Заява Маташ О.Л. про надання матеріальної допомоги. 

Вирішили : надати гр. Маташ Олегу Леонідовичу матеріальну допомогу в 

сумі10 (десять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №28(додається). 

7. Заява Степанців Н.М. про надання матеріальної допомоги на 

лікування. 

Вирішили : надати гр. Степанців Надії Миколаївна матеріальну допомогу на 

лікування в сумі10 (десять) тис. грн. 

Результати голосування : 



                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось – 2. 

Рішення №29(додається). 

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

дочки – Сович Анастасії Іванівни. 

Вирішили : надати гр.. Сович Г.Я. матеріальну допомогу на лікування дочки 

– Сович Анастасії Іванівни в сумі10 (десять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №30(додається). 

9. Заява Баран І.Т. про надання матеріальної допомоги на лікування 

дочки – Баран Анни Ігорівни. 

Вирішили : надати гр.. Баран І.Т. матеріальну допомогу на лікування дочки – 

Баран Анни Ігорівни в сумі10 (десять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №31(додається). 

Депутат Зінько Т.С. покинув засідання сесії. 

10. Заява Грицаль А.Л. про надання матеріальної допомоги на лікування 

чоловіка  –  Грицаль Володимира Івановича ( інваліда ІІ-ї групи). 

Вирішили : надати гр.. Грицаль А.Л. матеріальну допомогу на лікування 

чоловіка – Грицаль Володимира Івановича ( інваліда ІІ-ї групи) в сумі                   

2 (дві) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №32(додається). 

11. Заява Нестер Ю.А. про надання матеріальної допомоги на лікування 

дружини  –  Нестер Лесі Михайлівни. 

Вирішили : надати гр.. Нестер Ю.А. матеріальну допомогу на лікування 

дружини – Нестер Лесі Михайлівни в сумі 10 (десять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №33(додається). 

12. Заява Сович М.І. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : надати гр. Сович Марині Іванівні матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №34(додається). 

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

лікування. 

Вирішили : надати гр. Тюрніні Олександрі Степанівні матеріальну допомогу 

на лікування в сумі10 (десять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №35(додається). 



14. Заява Сироваткіна Я.С. про надання матеріальної допомоги на 

лікування. 

Вирішили : надати гр. Сироваткіні Ярославі Степанівні матеріальну 

допомогу на лікування в сумі3 (три) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №36(додається). 

15. Заява Сідельник О.Я. про надання матеріальної допомоги на 

лікування. 

Вирішили : надати гр. Сідельник Оксані Ярославівні матеріальну допомогу 

на лікування в сумі3 (три) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №37(додається). 

16. Заява Теглівець М.І. про надання матеріальної допомоги на 

лікування. 

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

чоловіка – Теглівець Володимира Григоровича в сумі3 (три) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №38(додається). 

17. Заява Ногаль О.І. про надання матеріальної допомоги на лікування 

(операція). 

Вирішили : надати гр. Ногаль Олегу Ігоровичу матеріальну допомогу на 

лікування (операцію) в сумі3 (три) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №39(додається). 

18. Заява Лопушинського  Л.В. про надання матеріальної допомоги на 

лікування. 

Вирішили : надати гр. Лопушинському Леоніду Володимировичу 

матеріальну допомогу на лікування в сумі3 (три) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №40(додається). 

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

лікування. 

Вирішили : надати гр. Жвакіні Олі Володимирівні матеріальну допомогу на 

лікування в сумі3 (три) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №41(додається). 

20. Заява Кобринець Л.М. про надання матеріальної допомоги на 

лікування. 



Вирішили : надати гр. Кобринець Любові Миколаївні матеріальну допомогу 

на лікування в сумі1 (одна) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №42(додається). 

21. Заява Кінах М.Г. про надання матеріальної допомоги на лікування 

дочки – Кінах Ярослави Ярославівни. 

Вирішили : надати гр. Кінах М.Г. матеріальну допомогу на лікування  дочки 

– Кінах Ярослави Ярославівни в сумі1 (одна) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №43(додається). 

22. Заява Рибак Я.М. про надання матеріальної допомоги на лікування 

онука – Рибак Святослава Богдановича. 

Вирішили : надати гр. Рибак Я.М. матеріальну допомогу на лікування  онука 

– Рибак Святослава Богдановича в сумі1 (одна) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №44(додається). 

23. Заява Школяр Н.С. про надання матеріальної допомоги на лікування 

онуки – Брик Яни Миколаївни. 

Вирішили : надати гр. Школяр Н.С. матеріальну допомогу на лікування  

онуки – Брик Яни Миколаївни в сумі1 (одна) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №45(додається). 

24. Заява Теглівець Г.М. про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення. 

Вирішили : надати гр. Теглівець Галині Миколаївні матеріальну допомогу на 

оздоровлення в сумі1 (одна) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №46(додається). 

25. Заява Теглівець С.О. про надання матеріальної допомоги на 

лікування. 

Вирішили : надати гр. Теглівець Стефанії Омелянівні матеріальну допомогу 

на лікування в сумі1 (одна) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №47(додається). 

26. Заява Гіршвельд О.Г. про надання матеріальної допомоги на 

лікування у післяопераційний період. 

Вирішили : надати гр. Гіршвельд Ользі Григорівні матеріальну допомогу на 

лікування у післяопераційний період в сумі1 (одна) тис. грн. 

 



Результати голосування : 

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

Рішення №48(додається). 

27. Заява Циганкової Г.В. про надання матеріальної допомоги на 

лікування сина – Циганкова Давида Володимировича. 

Вирішили : надати гр. Циганкові Г.В. матеріальну допомогу на лікування  

сина – Циганкова Давида Володимировича в сумі1 (одна) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №49(додається). 

28. Заява Білан Б.Г. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю підтверджуючих документів. 

Результати голосування : 

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

Рішення №50(додається). 

   Слухали  голову постійної комісії з питань будівництва, землекористування 

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

про: 

29. Заява Зінчин М.Д., 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 №30 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 №30 в с. Річки. 

Результати голосування : 

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

Рішення №51 (додається). 

30. Заява Шот І.О., 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. Січових Стрільців  №18 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. Січових Стрільців  №18 в с. Шабельня. 

Результати голосування : 

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

Рішення №52 (додається). 

31. Заява Бринь О.К., 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 №35 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 №35 в с.Річки.. 

Результати голосування : 

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

Рішення №53 (додається). 

32. Заява Рибак І.П., 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  №85 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  №85 в с.Річки. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №54 (додається). 

33. Заява Дмитрушко В.М., про затвердження проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки  для ведення садівництва в                    

с. Рата ур. «Пастерник». 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі для ведення садівництва в   с. Рата ур. «Пастерник». 

Результати голосування : 

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

Рішення №55 (додається). 

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

відведення земельної ділянки  для ведення садівництва в с. Рата                 

ур. «Пастерник». 
 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №56 (додається). 

35. Заява Данькевич І.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  для ведення садівництва в с. Рата                 

ур. «Пастерник». 
 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

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



Результати голосування : 

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

Рішення №57 (додається). 

36. Заява Сіканчук С.С про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  для ведення садівництва в с. Рата                 

ур. «Пастерник». 
 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №58 (додається). 

37. Заява Кудрик В.В. про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  для ведення садівництва в с. Рата                 

ур. «Пастерник». 
 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №59 (додається). 

38. Заява Рудзінський О.З. про затвердження проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №60 (додається). 

39. Заява Гелети І.А. про надання дозволу на розроблення детального 

плану території земельної ділянки у с. Річки по вул. Садова №3, 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. Річки вул. Садова №3, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку і господарських споруд. 

Результати голосування : 

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

Рішення №61 (додається). 

40. Заява Пилипишин О.В. про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки у с. Річки по                    



вул. Шевченка, 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. Річки вул. Шевченка, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку і господарських споруд. 

Результати голосування : 

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

Рішення №62 (додається). 

41. Заява Теглівець М.П. про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки у с. Шабельня по             

вул. Моріна, 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. Шабельня по вул. Моріна, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку і господарських споруд. 

Результати голосування : 

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

Рішення №63 (додається). 

42. Заява Іванюри М.В. про надання дозволу на розроблення детального 

плану території земельної ділянки у с. Шабельня по вул. Польова, 

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. Шабельня по вул. Польова для будівництва та обслуговування 

житлового будинку і господарських споруд. 

Результати голосування : 

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

Рішення №64 (додається). 

43. Заява Маташ О.Л. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

урочище «Пастерник». 

Результати голосування : 

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

Рішення №65 (додається). 

44. Заява Баран В.С . про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

урочище «Пастерник». 

Результати голосування : 

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

Рішення №66 (додається). 

45. Заява Мота Д.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

урочище «Пастерник». 

Результати голосування : 

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

Рішення №67 (додається). 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

урочище «Пастерник». 

Результати голосування : 

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

Рішення №68 (додається). 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення ОСГ в с. Рата урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

«Пастерник». 

Результати голосування : 

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

Рішення №69 (додається). 

48. Заява Галушко А.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення ОСГ в с. Рата урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

«Пастерник». 

Результати голосування : 

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

Рішення №70 (додається). 

49. Заява Нестер О.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Річки по вул. Проектна. 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

по вул. Проектна. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №71 (додається). 

50. Заява Теглівець Н.Б. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Річки по вул. Ів.Франка. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

по вул. Ів.Франка. 

Результати голосування : 

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

Рішення №72 (додається). 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

Вирішили : винести дане клопотання на громадське слухання с.Шабельня 

Результати голосування : 

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

Рішення №73 (додається). 

52. Заява Світницької П.М. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Шабельня. 

Вирішили : винести дане клопотання на громадське слухання с.Шабельня 

Результати голосування : 

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

Рішення №74 (додається). 

53. Заява Левандовської О.М. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Шабельня. 

Вирішили : винести дане клопотання на громадське слухання с.Шабельня 

Результати голосування : 

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

Рішення №75 (додається). 

54. Заява Магей І.І , щодо вияснення, чому на приватизованій ним 

земельній ділянці в с. Шабельня Жовківського р-ну господарює 

Кайда Надія 

Вирішили : оскільки, це вже друга письмова заява, листом звернутися в 

Жовківський відділ архітектури, щоб дали пояснення щодо розміщення 

земельних ділянок по вул.Грушевського в с.Шабельня Жовківського р-ну. 

Результати голосування : 

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



Рішення №76 (додається). 

55. Заява Зінько О.Г. , щодо конфлікту між сусідами за огорожу в 

с.Річки по вул. Шевченка Жовківського р-ну  

Вирішили : оскільки, постійна комісія сільської ради з питань будівництва, 

землекористування та охорони природи, вже неодноразово і безрезультатно 

виїздила на місце по даній скарзі – сусідам звернутися в ліцензовано 

землевпорядну організацію, для встановлення точних меж між 

землекористувачами.   

Результати голосування : 

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

Рішення №77 (додається). 

 

   Слово було надано лісничому Річківського лісництва п. Капій Б.Ю., який 

ознайомив присутніх депутатів із запланованими плановими рубками лісу на 

2017 рік також ознайомив із вартістю деревини. 

 

 

 

 

Сільський голова                    Р.В.Зінько 


