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П Р О Т О К О Л 

 

Двадцять другої сесії                                               VІІ – демократичного  

                                                                                               скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

14 березня 2018 року                                                                       с. Річки 

 

Головуючий :    сільський голова  Зінько Р.В.  

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат  Сімчук В.С. 

                                                  Дацко М.С. 

                                                  Гнідець Г.М. 

  Запрошені: юрист-консультант Річківської сільської ради Рудий О.І., 

землевпорядник Пилипишин В.О., бухгалтер-землевпорядник  ПП «Західний 

Буг» Никон О.І. 

  Присутні: гр. Лаба Я.Й., Степаненко О.М., Абизов І.В. 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
 

1. Присвоєння назв вулиць та вуличних номерів в новому кварталі 

індивідуальної житлової забудови в с. Річки. 

2. Затвердження проекту землеустрою земельної ділянки під НД с. Рата.               

3. Про затвердження проекту землеустрою земельної ділянки під ДНЗ                         

с. Шабельня. 

4. Про затвердження проекту землеустрою земельної ділянки під ФАП                 

с. Рата. 

5. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки під Річківською ЗОШ І-ІІ ст. в с. Річки. 

6.  Затвердження рішень виконкому. 

7.  Затвердження розпоряджень сільського голови виданих у  міжсесійний 

період. 

8. Розгляд заяв. 

9. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 



С П И С О К  ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ 

 

1. Сайчук І.С. 

2. Ревуцький А.В. 

3. Білан О.О. 

4. Лозінська О.В. 

5. Дацко М.С. 

6. Когут В.С. 

7. Осфальд А.А. 

8. Купчак Н.М. 

9. Гнідець Г.М. 

10. Смутняк О.В. 

11. Сімчук В.С. 

12. Зінько Т.С. 

13. Рудий І.П. 

14. Чорна В.Д. 

 

15.04 год. депутат Когут В.С. зареєструвався у листі реєстрації депутатів. 

15.08 год. депутат Зінько Т.С. зареєструвався у листі реєстрації депутатів. 

 

   Сільський голова, Зінько Р.В., повторно ознайомив депутатів про те, що 

Жовківським районним судом на нього було накладено штраф в розмірі 425 

грн. за адміністративне правопорушення, якого Він не здійснював і не міг 

здійснити, так як 23.11.2018 року знаходився у відпустці і не був присутнім у 

приміщенні Річківської сільської ради. Та повідомив, що апеляційний суд 

Львівської області залишив без змін рішення Жовківського районного суду. 

Також сільський голова ознайомив присутніх депутатів з постановою про 

закриття кримінального провадження згідно поданої заяви ГО «Право та 

Справедливість», по факту розтрати службовими особами Річківської 

сільської ради впродовж 2016-2017 років  у зв’язку з відсутністю складу 

кримінального правопорушення. 

 

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

депутатів з проектом порядку денного 22-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання та запропонував внести у проект порядку денного ще два питання, 

а саме: - присвоєння назв вулиць та вуличних номерів в новому кварталі 

індивідуальної житлової забудови в с. Річки. 

- затвердження проекту землеустрою земельної ділянки під НД с. Рата.               

Вирішили : затвердити проект порядку денного 22-ої сесії  VІІ-го 

демократичного скликання з внесеними змінами. 

Результати голосування : 

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

Рішення №1(додається). 

   По першому  питанні порядку денного слухали сільського голову про 

присвоєння назв вулиць та вуличних номерів в новому кварталі 



індивідуальної житлової забудови в с. Річки, Річківської сільської ради 

Жовківського району.                

Вирішили : присвоїти запропоновані на минулі сесії назви вулиць та 

вуличних номерів в новому кварталі індивідуальної житлової забудови в                   

с. Річки, Річківської сільської ради Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №2 (додається). 

    По другому питанні порядку денного слухали сільського голову                

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

земельної ділянки для  обслуговування нежитлової будівлі НД с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки для обслуговування нежитлової будівлі НД с. Рата                                       

вул. П.Ратенського,9. 

Результати голосування : 

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

Рішення №3 (додається). 

   По третьому питанні порядку денного слухали сільського голову                

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

земельної ділянки для будівництва та обслуговування дошкільного 

навчального закладу с. Шабельня. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування дошкільного навчального 

закладу с. Шабельня. 

Результати голосування : 

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

Рішення №4 (додається). 

  По четвертому  питанні порядку денного слухали сільського голову                

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

земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі ФАПу с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки для обслуговування нежитлової будівлі ФАПу с. Рата,                                 

вул. Л.Українки,15б. 

Результати голосування : 

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

Рішення №5(додається). 

  По п’ятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про надання дозволу на розробку детального плану території 

земельної ділянки під Річківською ЗОШ І-ІІ ст. в с. Річки. 

Вирішили : надати дозвіл на розробку детального плану території земельної 

ділянки під Річківською ЗОШ І-ІІ ст. в с. Річки. 

Результати голосування : 

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

Рішення №6(додається). 



  По шостому  питанні порядку денного слухали сільського голову                     

Зінько Р.В.,який ознайомив присутніх депутатів з рішеннями виконкому №1-

5 від 27.02.2018 року. 

Вирішили : затвердити рішення виконкому №1-5 від 27.02.2018 року . 

Результати голосування : 

                   за -13,                         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 №68 від   

27.02.2018 року «Про перенесення кредитів», №80 від 06.03.2018 року «Про 

надання одноразової допомоги на поховання», №82 від 06.03.2018 року «Про 

надання матеріальної допомоги», №83 від 06.03.2018 року «Про перенесення 

кредитів». 

Результати голосування : 

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

Рішення №8 (додається). 

   По восьмому питанні порядку денного слухали сільського голову                   

Зінько Р.В., про розгляд заяв:            

1. Заява Шиманського С.В. про надання матеріальної допомоги на 

лікування та реабілітацію, як інваліду І-ї «А» групи. 

  Виступив депутат Рудий І.П., який запропонував надати матеріальну 

допомогу на реабілітацію Шиманського С.В. в сумі 15 тис. грн. 

 Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Рудого І.П. про надання матеріальної допомоги на лікування в сумі                         

15 тис. грн. 

Вирішили : надати гр. Шиманському Станіславу Володимировичу 

матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію, як інваліду І-ї «А» групи   

в сумі 15 (п’ятнадцять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №9(додається). 

2. Заява Бенько К.В., про надання матеріальної допомоги на лікування 

дочки  – Бенько Зоряни Василівни (дитини-інваліда). 

    Виступив депутат Сайчук І.С., який запропонував надати матеріальну 

допомогу на лікування Бенько З.В. в сумі 15 тис. грн. на що голова 

бюджетної комісії, Дацко М.С., відповіла, що запропонована сума не може 

надатися на лікування даної дитини. Зінько Т.С. запропонував надати                        

5 тис. грн. 

  Сільський голова запропонував, щоб не ставити дане питання на повторне 

голосування надати матеріальну допомогу в сумі 10 тис. грн. і поставив 

запропоновану суму на голосування. 



Вирішили : надати гр. Бенько Катерині Володимирівні матеріальну 

допомогу на лікування дочки – Бенько Зоряни Василівни (дитини-інваліда) в 

сумі10 (десять) тис. грн. 

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

зв’язку з конфліктом інтересів.  

Результати голосування : 

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

Рішення №10(додається). 

15.35 год. депутат Купчак Н.М. зареєструвалася у листі реєстрації депутатів. 

3. Заява Лаби І.М. про надання матеріальної допомоги на лікування 

дочки – Лаби Катерини Романівни, інваліду І-ї «А» групи  з дитинства. 

   Виступив депутат Рудий І.П., який запропонував надати матеріальну 

допомогу на лікування Лаби К.Р. в сумі 10 тис. грн. 

 Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Рудого І.П. про надання матеріальної допомоги на лікування в сумі                         

10 тис.грн. 

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

Лаби Катерини Романівни, інваліда І-ї «А» групи  з дитинства в сумі                 

10 (десять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №11(додається). 

4. Заява Рибак Світлани Михайлівни про надання матеріальної допомоги 

на лікування сина – Рибак Артема Павловича ( дитини-інваліда). 

  Виступив депутат, Сімчук В.С., який довів до відома присутніх депутатів, 

яке лікування потрібне і який стан здоров’я на даний час  у дитини, та 

запропонував надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 20 тис. грн. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Сімчука В.С., про надання матеріальної допомоги на лікування в сумі                         

20 тис.грн. 

Вирішили : надати гр. Рибак С.М. матеріальну допомогу на лікування сина – 

Рибак Артема Павловича ( дитини-інваліда) в сумі 20 (двадцять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №12(додається). 

5. Заява Стороняк Наталії Андріївни про надання матеріальної допомоги 

на лікування сина – Стороняк Івана Володимировича 19.01.2018 р.н. 

  Виступила депутат, Білан О.О., яка запропонувала відкласти розгляд даної 

заяви до наступної сесії для вияснення. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Білан О.О., про відкладення розгляд даної заяви до наступної сесії. 

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

так як у поданих документах не вказаний діагноз хвороби дитини. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 



Рішення №13(додається). 

6. Заява Ногаль Ігоря Івановича про надання матеріальної допомоги на 

лікування. 

  Виступила депутат, Лозінська О.В., яка повідомила присутніх депутатів, яке 

лікування було потрібне для Ногаля І.І, та запропонувала надати матеріальну 

допомогу на лікування в сумі 3 тис. грн. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Лозінської О.В., про надання матеріальної допомоги на лікування в сумі                         

3 тис.грн. 

Вирішили : надати Ногалю Ігорю Івановичу матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 3 (три) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №14(додається). 

7. Заява Гнідець Уляни Романівни про надання матеріальної допомоги на 

лікування чоловіка – Гнідець Михайла Івановича. 

  Сільський голова зачитав зміст поданих документів у яких вказано, що 

хворий забезпечений ліками за державний рахунок. 

   Виступила бухгалтер-землевпорядник ПП «Західний Буг» Никон О.І., яка 

повідомила депутатів, що ПП «Західний Буг» надав матеріальну допомогу 

Гнідець У.М. на лікування чоловіка Гнідець М.І. 

  Виступила депутат, Чорна В.Д., яка запропонувала відмовити у наданні 

матеріальної допомоги. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Чорної В.Д, про відмову у наданні матеріальної допомоги. 

Вирішили : відмовити гр. Гнідець Уляні Романівні у наданні матеріальної 

допомоги на лікування чоловіка – Гнідець Михайла Івановича. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №15(додається). 

8. Заява Копровської Галини Йосипівни про надання матеріальної 

допомоги на лікування. 

  Виступив депутат, Сімчук В.С., який повідомив присутніх депутатів, що у 

гр. Копровської Г.Й. була операція на серце та запропонував надати 

матеріальну допомогу на лікування в сумі 5 тис. грн. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Сімчука В.С., про надання матеріальної допомоги на лікування в сумі                         

5 тис. грн. 

Вирішили : надати Копровській Галині Йосипівні матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №16(додається). 

9. Заява Панечко Парасковії Миколаївни про надання матеріальної 

допомоги, як учаснику війни. 



  Сільський голова зачитав список учасників війни, які зареєстровані на 

території Річківської сільської ради. 

  Виступив депутат, Сімчук В.С., який запропонував надати усім учасникам 

війни, які зареєстровані на території Річківської сільської ради матеріальну 

допомогу в сумі 2 тис. грн. до 8 травня 2018 року. І надати право сільському 

голові, згідно поданого списку (додаток №1 додається), надати матеріальні 

допомоги розпорядженням.  

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Сімчука В.С. про надання матеріальної допомоги розпорядженням згідно 

поданого списку учасникам війни Річківської сільської ради до 8 травня 2018 

року  в сумі 2 тис. грн. 

Вирішили : дозволити сільському голові надати розпорядженням 

матеріальні допомоги згідно поданого списку учасникам війни Річківської 

сільської ради до 8 травня 2018 року в сумі 2 тис. грн. кожному. 

Результати голосування : 

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

Рішення №17(додається).  
10. Заява Зінька Володимира Володимировича про надання матеріальної 

допомоги, як учаснику ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у 

1986-1987 рр. 

  Виступив депутат, Сімчук В.С., який запропонував вияснити про усіх 

учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Річківської сільської ради 

і надати їм матеріальну допомогу в сумі 2 тис. грн. до 26 квітня 2018 року. І 

надати право сільському голові надати матеріальні допомоги 

розпорядженням.  

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Сімчука В.С. про надання матеріальної допомоги розпорядженням учаснику 

ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС  до 26 квітня 2018 року  в сумі                    

2 тис. грн. 

Вирішили : дозволити сільському голові надати розпорядженням 

матеріальні допомоги учаснику ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС  до 

26 квітня 2018 року  в сумі 2 тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №18(додається). 

11. Заява Ролько Ганни Григорівни про надання матеріальної допомоги на 

лікування чоловіка – Ролько Володимира Івановича. 

  Виступила депутат, Білан О.О., яка запропонувала відмовити гр. Ролько 

Ганні Григорівні у наданні матеріальної допомоги на лікування чоловіка – 

Ролько Володимира Івановича. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Білан О.О. про відмову у наданні матеріальної допомоги. 

Вирішили : відмовити гр. Ролько Ганні Григорівні у наданні матеріальної 

допомоги на лікування чоловіка – Ролько Володимира Івановича. 

Результати голосування : 



                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось -1. 

Рішення №19(додається). 

12. Заява Кручек Олександри Дмитрівни про надання матеріальної 

допомоги на лікування. 

Вирішили : відмовити гр. Кручек Олександрі Дмитрівні у наданні 

матеріальної допомоги у зв’язку з відсутністю підтверджувальних 

документів. 

Результати голосування : 

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

Рішення №20(додається). 

13. Заява Лотиш Богдани Андріївни про надання матеріальної допомоги 

на лікування онуки – Кулинич Ірини Михайлівни інваліда дитинства 

ІІ-ої групи. 

  Виступила депутат, Чорна В.д., яка запропонувала відмовити гр. Лотиш 

Богдані Андріївні у наданні матеріальної допомоги на лікування онуки – 

Кулинич І.М. так як надання матеріальних допомог інвалідам ІІ-ї групи не 

включено у програму про матеріальні допомоги. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Чорної В.Д. про відмову у наданні матеріальної допомоги. 

Вирішили : відмовити гр. Лотиш Богдані Андріївні у наданні матеріальної 

допомоги на лікування онуки – Кулинич Ірини Михайлівни інваліда 

дитинства ІІ-ої групи. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось -1. 

Рішення №21(додається). 

14. Заява Абизової Любові Василівни про надання матеріальної допомоги 

на лікування. 

  Виступила депутат, Дацко М.С., яка запитала де саме зареєстрована                 

гр. Абизова Л.В. на що сільський голова відповів, що гр. Абизова Л.В. 

зареєстрована у м. Торез  Донецької обл. 

 Виступив гр. Абизов І.В., який повідомив присутніх депутатів, що                               

гр. Абизова Л.В. постійно проживає в с. Річки по вул. Ів. Франка, 1А, 

Жовківського району, а не зареєстрована тому, що даний будинок, який вони 

купили, не належить до житлового будинку і Вони не можуть 

зареєструватися у ньому. 

  Виступила депутат, Білан О.О., яка запропонувала надати гр. Абизові 

Любові Василівні матеріальну допомогу на лікування в сумі 10 тис. грн. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Білан О.О. про надання матеріальної допомоги в сумі 10 тис. грн. 

Вирішили : надати гр. Абизові Любові Василівні матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 10 (десять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 1,                 утрималось -4. 

Рішення №22(додається). 



15. Заява Козар Василини Василівни про надання матеріальної допомоги 

для придбання житла. 

   Виступила гр. Матвіїв М.В., яка сказала, що вони знайшли у м. Рава-

Руська однокімнатну квартиру вартість якої 9 тис. доларів.  

Виступив сільський голова, який повідомив депутатів, що сільська рада 

може надати  матеріальну допомогу на придбання житла, а не оплатити 

всю вартість житла. І максимальна сума яку може надати сільська рада до 

100 тис. грн. 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №23(додається). 

 

   Слухали  голову постійної комісії з питань будівництва, землекористування 

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

про: 

 

1. Заява Барчишин І.В. про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку в с. Рата. 

Вирішили : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №24 (додається). 

2. Заява Нестерак Б.П. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

садівництва в с. Рата урочище  «Пастерник» Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №25 (додається). 

3. Заява Подкаури О.А. про неможливість провести державну реєстрацію 

наданої земельної ділянки в с. Шабельня вул. Калинова,14 

Жовківського р-ну Львівської обл. 

Вирішили : гр. Подкаурі О.А., звернутися до державного реєстратора. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №26 (додається). 

4. Заява Солила М.М. про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,12 га для ведення 

індивідуального садівництва в ур. «Пастерник» с. Рата, Жовківського 

району. 



Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,12 га для ведення індивідуального садівництва в ур. 

«Пастерник» с. Рата, Жовківського району. 

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

зв’язку з конфліктом інтересів.  

Результати голосування :  

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

Рішення №27 (додається). 

5. Заява Порохняка Д.Є. про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,12 га для ведення 

індивідуального садівництва в ур. «Пастерник» с. Рата, Жовківського 

району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,12 га для ведення індивідуального садівництва в                         

ур. «Пастерник» с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування :  

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №28 (додається).  
6. Заява Кожан О.І. про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,12 га для ведення 

індивідуального садівництва в ур. «Пастерник» с. Рата, Жовківського 

району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,12 га для ведення індивідуального садівництва в                       

ур. «Пастерник» с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування :  

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №29 (додається). 

7. Заява Свірського Є.Є. про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,0820 га для ведення 

індивідуального садівництва в ур. «Бойня» с. Рата, Жовківського 

району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,0820 га для ведення індивідуального садівництва в                     

ур. «Бойня» с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування :  

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №30 (додається). 

8. Заява Теглівець Г.М. скарга на сусіда. 

Вирішили : гр. Хром`як Н.С., було усно проінформовано головою постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства та благоустрою торгівлі 

і транспорту Білан О.О., про відповідальність за злив каналізаційних стоків. 

гр. Хром`як Н.С. пообіцяла, що більше такого робити не буде. 

Результати голосування :  

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



Рішення №31 (додається). 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,20 га для ведення ОСГ в с. Рата «за річкою» Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,20 га для ведення ОСГ в 

с. Рата «за річкою» Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №32 (додається). 

10. Заява Харко І.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,10 га для ведення ОСГ в с. Рата «за річкою» Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,10 га для ведення ОСГ в 

с. Рата «за річкою» Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №33 (додається). 

11. Заява Смутняк В.Й. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 0,06 га для ведення ОСГ в с. Рата по вул. 22-го 

Січня, Жоківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,06 га для 

ведення ОСГ в с. Рата по вул. 22-го Січня, Жовіквського району. 

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

зв’язку з конфліктом інтересів.  

Результати голосування : 

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

Рішення №34 (додається). 

12. Заява Баран М.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,10 га для ведення ОСГ в с. Рата «за річкою» Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,10 га для ведення ОСГ в 

с. Рата «за річкою» Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №35 (додається). 

13. Заява Янушок Б.Б. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 0,06 га для ведення ОСГ в с. Рата по вул. 22-го 

Січня, Жовківського району. 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,06 га для 

ведення ОСГ в с. Рата по вул. 22-го Січня, Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №36 (додається). 

14. Заява Когута В.К. про відмову від рішення №17 від 27.01.2009 року 

про надання земельної ділянки  площею 0,12 га  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку і споруд в с. Річки по                              

вул. Волошкова №7 Жовківського р-ну. 

Вирішили : задовольнити дане клопотання. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №37 (додається). 

15. Заява Когута О.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Річки, Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Річки, вул. Волошкова, №7 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №38 (додається). 

16. Заява Костевич М.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

індивідуального садівництва в с. Рата урочище  «Пастерник» Жовківського 

району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №39 (додається). 

17. Заява Ніколаєнко О.С., 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 №74 в с. Річки, Жовківського 

району. 

Вирішили : гр. Ніколаєнко О.С. в заяві вказати, яке має бути право передаці 

земельної ділянки (у власність чи оренду).  

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 



Рішення №40 (додається). 

18. Заява Бакая Ю.Е. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 0,06 га для ведення ОСГ в с. Рата по вул. 22-го 

Січня, Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,06 га для 

ведення ОСГ в с. Рата по вул. 22-го Січня, Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №41 (додається). 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 0,06 га для ведення ОСГ в с. Рата по вул. 22-го 

Січня, Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,06 га для 

ведення ОСГ в с. Рата по вул. 22-го Січня, Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №42 (додається). 

20. Заява Шаргородської Н.І.-Т., про затвердження проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки  площею 0,1011 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Польова  №22 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1011 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №22 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №43 (додається). 

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

відведення земельної ділянки  площею 0,1028 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №14 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1028 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №14 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №44 (додається). 

22. Заява Мавдрик Н.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1004 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №15 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1004 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №15 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №45 (додається). 

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

відведення земельної ділянки  площею 0,1019 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №17 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1019 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №17 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №46 (додається). 

24. Заява Чирича В.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1372 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №1 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1372 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №1 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

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

зв’язку з конфліктом інтересів.  

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №47 (додається). 

25. Заява Юрченко Є.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1011 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №27 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1011 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №27 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №48 (додається). 



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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 0,06 га для ведення ОСГ в с. Рата по вул. 22-го 

Січня, Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,06 га для 

ведення ОСГ в с. Рата по вул. 22-го Січня, Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №49 (додається). 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,10 га для ведення ОСГ в с. Рата «за річкою» Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,10 га для ведення ОСГ в 

с. Рата «за річкою» Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №50 (додається). 

28. Заява Горечої І.С. про відмову від рішення №104 від 01.02.2017 року 

про надання земельної ділянки  площею 0,1046 га  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку і споруд в с. Рата по вул. Польова 

№7 Жовківського р-ну. 

Вирішили : задовольнити дане клопотання. 

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

зв’язку з конфліктом інтересів.  

Результати голосування : 

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

Рішення №51 (додається). 

29. Заява Осфальда С.Р., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №7, Жовківського району. 

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

зв’язку з конфліктом інтересів.  

Результати голосування : 

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

Рішення №52 (додається). 

30. Заява Теглівець О.С., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 



0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Річки, Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Річки, вул. Волошкова, №4 Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №53 (додається). 

31. Заява Теглівець Г.Г. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 0,05 га для ведення індивідуального садівництва 

по вул. Партизанська в с. Річки, Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,05 га для 

ведення індивідуального садівництва по вул. Партизанська в с. Річки 

Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №54 (додається). 

32. Заява Козенка В.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,10 га для ведення ОСГ в с. Рата «за річкою» Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,10 га для ведення ОСГ в 

с. Рата «за річкою» Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №55 (додається). 

33. Заява Козенка М.Г., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,10 га для ведення ОСГ в с. Рата «за річкою» Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,10 га для ведення ОСГ в 

с. Рата «за річкою» Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №56 (додається). 

34. Заява Пушкара О.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 0,06 га для ведення ОСГ в с. Рата по вул. 22-го 

Січня, Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,06 га для 

ведення ОСГ в с. Рата по вул. 22-го Січня, Жовківського району. 



Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №57 (додається). 

35. Заява Фарини М.М., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

Жовківського р-ну. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Шабельня по вул. Лісна №6 Жовківського р-ну. 

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

зв’язку з конфліктом інтересів.  

 Результати голосування : 

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

Рішення №58 (додається). 

   Слухали  сільського голову Зінько Р.В., який зачитав заяви від учасників 

АТО та батька загиблого учасника АТО, про надання земельних ділянок у 

кварталі індивідуальної житлової забудови  «За Лозінським» с. Річки: 

 

1. Заява Панечка І.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Річки в кварталі забудови «За 

Лозінським», Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Річки вул. Садова, №37 Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №59 (додається). 

2. Заява Світлицької О.Г. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Річки в кварталі забудови «За 

Лозінським», Жовківського району чоловікові Світлицькому І.О. 

Вирішили : надати гр. Світлицькому І.О., дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в  с. Річки вул. А.Панечка, №6 Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №60 (додається). 



3. Заява Теглівець Г.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Річки в кварталі забудови «За 

Лозінським», Жовківського району синові Ільчишину Р.М. 

Вирішили : надати гр. Ільчишину Р.М., дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в  с. Річки вул. А.Панечка, №5 Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №61 (додається). 

4. Заява Гелети Н.Г. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Річки в кварталі забудови «За 

Лозінським», Жовківського району синові Гелеті П.М. 

Вирішили : надати гр. Гелеті П.М., дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в  с. Річки вул. С.Бандери, №7 Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №62 (додається). 

5. Заява Потопляк М.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Річки в кварталі забудови «За 

Лозінським», Жовківського району синові Дучаку М.А. 

Вирішили : надати гр. Дучаку М.А., дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в  с. Річки вул. С.Бандери, №3 Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №63 (додається). 

6. Заява Зивер Г.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Річки в кварталі забудови «За 

Лозінським», Жовківського району синові Зивер А.В. 

Вирішили : надати гр. Зивер А.В., дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в  с. Річки вул. А.Панечка, №4 Жовківського району. 



Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №64 (додається). 

7. Заява Пришляк А.Ф. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Річки в кварталі забудови «За 

Лозінським», Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в                    

с. Річки вул. А.Панечка, №1Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №65 (додається). 

8. Заява Тітов В.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Річки в кварталі забудови «За 

Лозінським», Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в                    

с. Річки вул. С.Бандери, №1 Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №66 (додається). 

9. Заява Мамонової М.Я. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Річки в кварталі забудови «За 

Лозінським», Жовківського району  чоловікові  Мамонову М.А. 

Вирішили : надати гр. Мамонову М.А., дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в  с. Річки вул. А.Панечка, №2 Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №67 (додається). 

10. Заява Рацький С.З. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Річки в кварталі забудови «За 

Лозінським», Жовківського району. 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в                    

с. Річки вул. С.Бандери, №5 Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №68 (додається). 

11. Заява Рибак М.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Річки в кварталі забудови «За 

Лозінським», Жовківського району синові Рибаку Т.М. 

Вирішили : надати гр. Рибаку Т.М., дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в  с. Річки вул. А.Панечка, №3Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №69 (додається). 

12. Заява Бучака С.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Річки в кварталі забудови «За 

Лозінським», Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в                    

с. Річки вул. А.Панечка, №7 Жовківського району. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №70 (додається). 

13. Заяви Матвіїв О.В.,Рибак О.С.,Ногаль Г.С.,Турчин Я.В.,Школяр 

Ю.Б.,Пігури І.М., Диди І.М.,Гнідець М.М.,Гнідець Х.І., Осяк М.С., 

Походенько С.М., Зивер Ю.М., Нестер М.О., Нестер С.В., Нестер В.В., 

Жилак М.І., Рибій І.І., Зінько В.В., Чорної С.А., Наумко М.В., Горечої 

О.В., Олецької І.В., Зінько А.М., Матвіїв О.В., Кобрин М.Г., Ногаль 

О.І., Грицаля В.Р., Байбак Р.М.,Байбак М.І., Байбак В.Р., Байбак І.Р., 

Длугаш В.В., Ляховича І.П., Сайчук А.І., Корнят Л.В., Білан Н.М., 

Теглівець Г.В., Гардіас Г.В., Ридкодим Д.М., Мисан С.Б., Абизової Л.В., 

Абизова В.Ф., Абизова І.В., про надання дозволів на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

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

господарських будівель і споруд  в с. Річки. 

  Виступив депутат Сімчук В.С., який запропонував відкласти розгляд даних 

заяв, скликати громадські слуханні на яких створити ініціативну групу. 



 Сільський голова поставив на голосування пропозицію про відкладення 

розгляд даних заяв до проведення громадських слухань і створення 

ініціативної групи. 

Вирішили : відкласти розгляд даних заяв до проведення громадських 

слухань і створення ініціативної групи. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 1,                 утрималось – 2. 

Рішення №71 (додається). 

14. Заява жителів с. Річки нового кварталу про прокладення асфальтних 

доріг та проведення вуличного освітлення по вул. Квіткова, Волошкова, 

Малинова в новому кварталі забудови. 

 Виступив депутат Рудий І.П., який вніс пропозицію, щоб дане питання 

вирішувалося після закінчення будівництва усіх будинків на земельних 

ділянках, які роздані у даному кварталі. 

Вирішили : направити лист відповідь жителям с. Річки нового кварталу 

забудови. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 1,                 утрималось – 0. 

Рішення №72 (додається). 

15. Заява Осфальд О.Ю. про підведення вуличного освітлення до церкви 

Преображення Господнього в. Рата по вул. Проектна,10 Жовківського 

району. 

 Виступив сільський голова, який сказав, що дане питання вирішиться 

силами КП «Річки». 

Вирішили : доручити КП «Річки» (директор - Сайчук І.С.) провести вуличне 

освітлення до церкви Преображення Господнього в. Рата по                   вул. 

Проектна,10 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №73 (додається). 

16. Заява жителів с. Рата про надання субвенції КП «Рава-Руське 

будинкоуправління №2 при Рава-Руській міській раді» для 

компенсування 50% витрат населення с. Рата на оплату послуг з 

централізованого водопостачання. 

 Виступив сільський голова, який запропонував відмовити так, як жителі 

Річківської ради мають 100 % пільгу на вивіз сміття із своїх населених 

пунктів. 

Вирішили : відмовити жителям с. Рата у наданні субвенції КП «Рава-Руське 

будинкоуправління №2 при Рава-Руській міській раді» для компенсування 

50% витрат на оплату послуг з централізованого водопостачання. 

Результати голосування : 

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

Рішення №74 (додається). 

17. Заява ГО «Право та Справедливість», про корегування вартості надання 

адміністративних послуг ( друк /копіювання) документів, до 



відповідності до ціноутворення на комерційному ринку України; про 

визнання веб-сайту Річківської сільської ради – офіційним; про 

оприлюднення у термін передбачений ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації», запиту та відповідь на нього на офіційному сайті сільської 

ради. 

   Виступив депутат Рудий І.П., який ознайомив депутатів, що плата за 

копіювання 1 ст.  в м. Львів становить 10 грн. 

   Виступив сільський голова, Зінько Р.В., який сказав що сільська рада у 

питанні про встановлення вартості оплати за копіювання та друк 

користується та покладається на Постанову КМУ від 13 липня 2011 року 

№740, у якій прописано вартість копіювання 1 ст. не більше 0,1 % розміру 

мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки формату А4. 

   Про визнання веб-сайту Річківської сільської ради – офіційним сільський 

голова повідомив, що сільська рада має оприлюднювати інформацію за 

допомогою інформаційних стендів та на інформаційному сайті сільської 

ради, що регулярно робить. А визнання веб-сайту сільської ради офіційним 

не є обов’язковим, крім того офіційний веб-сайт – платний. Щодо 

оприлюднення відповідей на запити на інформаційних веб-сайтах чи 

стендах згідно ЗУ « Про доступ до публічної інформації»  відповідь має 

надаватися особисто особі яка надала запит. 

   Сільський голова Зінько Р.В., поставив на голосування щоб направити 

лист-відповідь керівникові ГО «Право та Справедливість». 

Вирішили : направити лист-відповідь керівникові ГО «Право та 

Справедливість». 

Результати голосування : 

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

Рішення №75 (додається). 

18. Заява ГО «Право та Справедливість», про розгляд неодноразових фактів 

порушення головою Річківської сільської ради норм ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації»; про відміну рішення попередньої сесії про 

преміювання голови Річківської сільської ради в розмірі 400 % за 

фактом неналежного виконання службових обов’язків. 

   Виступив сільський голова, Зінько Р.В., який повторно повідомив, що 

станом на 22.02.2018 року він не притягувався до адміністративної 

відповідальності, так як була подана апеляція до апеляційного суду 

Львівської області на рішення Жовківського районного суду. Та 28.02.2018 

року апеляційний суд Львівської області залишив без змін рішення 

Жовківського районного суду.  Також повідомив депутатів, що оплатить 

штраф в сумі 425 грн. 

   На час розгляду питання про відміну рішення попередньої сесії про 

преміювання голови Річківської сільської ради в розмірі 400 % за фактом 

неналежного виконання службових обов’язків сільський голова, Зінько 

Р.В., вийшов із залу засідання. 

  Виступила депутат Лозінська О.В., яка запропонувала залишити 

щомісячну премію сільському голові у розмірі 400 % без змін. 



  Виступила депутат Чорна В.Д., яка запропонувала повернути щомісячну 

премію сільському голові у розмірі 600 % яка була йому надана у                    

2017 році. Депутат Сімчук В.С., запропонував депутатам не скасовувати 

рішення попередньої сесії і залишити щомісячну премію голови 

Річківської сільської ради в розмірі 400 % без змін. 

   Пропозицію депутата Сімчука В.С. залишити щомісячну премію голови 

Річківської сільської ради в розмірі 400 % без змін поставили на голосування. 

Вирішили : залишити щомісячну премію голови Річківської сільської ради в 

розмірі 400 % без змін 

Результати голосування : 

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

Рішення №76 (додається). 

   У різному виступила бухгалтер-землевпорядник ПП «Західний Буг» Никон 

О.І., яка повторно пояснила присутнім депутатам, що сільська рада може 

передати в оренду, підписавши договір управляння спадщиною, земельні 

ділянки (паї), власники яких померли, а спадкоємці за законом чи заповітом 

відсутні . 

 На що сільський голова відповів, що сільська рада, перш ніж підписувати 

договір управляння спадщиною, має направити відповідну заяву до 

Жовківського районного суду, а вже після прийнятого рішення можна 

підписувати договір. 

    Також сільський голова, Зінько Р.В., надав слово присутнім. 

Виступила жителька с. Шабельня гр. Степаненко О.М., яка подякувала 

депутатам сільської ради за прийняте рішення про надання матеріальної 

допомоги учасникам війни. І попросила повідомляти жителів с. Шабельня 

своєчасно про проведення зборів села чи сільської ради. 

  Виступила жителька с. Рата Лаба Я.Й., яка зачитала запит,який направляла 

у сільську раду та надану їй відповідь. Повторно розповіла присутнім 

депутатам про судову справу між нею і її сусідом гр. Гливою Є. 

  

Сільський голова                                            Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


