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П Р О Т О К О Л 

 

Шостої сесії                                                    VІІ – демократичного скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

22 квітня 2016 року                                                                       с. Річки 

 

 

Головуючий :   голова сільської ради  Р.В.Зінько 

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат Осфальд А.А. 

                                                 Гнідець Г.М. 

                                                 Лозінська О.В. 

 

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

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 

 
1. Затвердження ПКД та зведеного кошторису по капітальному ремонту дороги 

комунальної власності по вул.. Космічна в с. Річки Жовківського р-ну, Львівської 

обл. 

2. Затвердження ПКД та зведеного кошторису по капітальному ремонту дороги 

комунальної власності по вул. Л.Українки в с. Рата Жовківського р-ну, 

Львівської обл. 

3. Затвердження ПКД та зведеного кошторису по капітальному ремонту дороги 

комунальної власності по вул. Проектна в с. Шабельня Жовківського р-ну, 

Львівської обл. 

4. Затвердження зведених кошторисів по поточному ремонту доріг комунальної 

власності. 

5. Розгляд листа завідувача ДНЗ с. Річки про зменшення батьківської плати. 

6. Розгляд листа відділу Державної прикордонної служби «Рава-Руська». 

7. Спрямування вільних лишків. 

8. Затвердження розпоряджень сільського голови виданих у міжсесійний період. 

9. Розгляд заяв. 

10. Різне. 

 

 

 

 



 

С П И С О К  ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ 

 

1. Сайчук І.С. 

2. Білан О.О. 

3. Когут В.С. 

4. Осфальд А.А. 

5. Гнідець Г.М. 

6. Купчак Н.М. 

7. Смутняк О.В. 

8. Сімчук В.С. 

9. Рудий І.П. 

10. Лозінська О.В. 

11. Зінько Т.С. 

12. Ревуцький А.В. 

 

 

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

депутатів з проектом порядку денного 6-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання. 

                       

Вирішили : затвердити проект порядку денного 6-ої сесії VІІ-го 

демократичного скликання . 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №1(додається). 

 

   По першому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про затвердження ПКД та зведеного кошторису по капітальному 

ремонту дороги комунальної власності по вул. Космічна в с. Річки 

Жовківського р-ну, Львівської обл. 

                       

Вирішили : затвердити ПКД та зведений кошторис по капітальному ремонту 

дороги комунальної власності по вул. Космічна в с. Річки, Жовківського         

р-ну, Львівської обл. 

Результати голосування : 

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

Рішення №2 (додається). 

 

    По другому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про затвердження ПКД та зведеного кошторису по капітальному 



ремонту дороги комунальної власності по вул. Л.Українки в с. Рата 

Жовківського р-ну, Львівської обл. 

 

Вирішили : затвердити ПКД та зведений кошторис по капітальному ремонту 

дороги комунальної власності по вул. Л.Українки в с. Рата                    

Жовківського р-ну, Львівської обл. 

Результати голосування : 

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

Рішення №3 (додається). 

 

    По третьому питанні порядку денного слухали сільського голову               

Зінько Р.В.  про затвердження ПКД та зведеного кошторису по капітальному 

ремонту дороги комунальної власності по вул. Проектна в с. Шабельня 

Жовківського р-ну, Львівської обл. 

                 

Вирішили : затвердити ПКД та зведений кошторис по капітальному ремонту 

дороги комунальної власності по вул. Проектна в с. Шабельня,                   

Жовківського р-ну, Львівської обл. 

Результати голосування : 

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

Рішення №4 (додається). 

 

    По четвертому питанні порядку денного слухали сільського голову           

Зінько Р.В. про затвердження зведених кошторисів по поточному ремонту 

доріг комунальної власності. 

                       

Вирішили : затвердити зведені кошториси по поточному ремонту доріг 

комунальної власності. 

Результати голосування : 

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

Рішення №5 (додається). 

 

    По п’ятому  питанні порядку денного слухали завідувача ДНЗ с. Річки             

п. Періг Л.Л., про зменшення батьківської плати: 

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

місцевого бюджету; 

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

(АТО). 

 

Вирішили : надати субвенцію відділу культури у розмірі 25 тис. грн. для 

зменшення батьківської плати у ДНЗ с. Річки. 

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 відділу Державної 

прикордонної служби «Рава-Руська». 

 

Вирішили : відмовити так, як у бюджеті на 2016 рік не закладено коштів на 

надання шефської  допомоги. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №7 (додається). 

 

   По сьомому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. про спрямування вільних лишків на вуличне освітлення. 

 

Вирішили :спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2016 рік 

по загальному фонду на вуличне освітлення в сумі 80 тис.грн. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №8 (додається). 

 

Слухали сільського голову   Зінько Р.В. про спрямування вільних лишків на 

закупівлю дитячих та спортивних майданчиків. 

 

Вирішили : спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2016 рік 

по загальному фонду на закупівлю дитячих та спортивних майданчиків в 

сумі 300 тис. грн. , а саме: - с. Річки – 100 тис. грн.; 

-  с. Рата – 100 тис. грн.; 

- с. Шабельня – 100 тис. грн. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №9 (додається). 

 

 

Слухали сільського голову   Зінько Р.В. про спрямування вільних лишків на 

закупівлю дорожніх знаків та автобусних зупинок. 

 

Вирішили : спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2016 рік 

по загальному фонду в сумі 100 тис. грн. на облаштування ЖД переїздів на 

дорогах комунальної власності . 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №10 (додається). 



 

  По восьмому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

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

сільського голови виданих у міжсесійний період. 

 

Вирішили : затвердити розпорядженнями сільського голови №83 від 

14.03.2016 р. «Про проведення місячника озеленення, прибирання та 

благоустрою і Дня довкілля» , №95 від 28.03.2016 р. « Про надання 

матеріальної допомоги».  

Результати голосування : 

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

Рішення №11 (додається). 

 

  Слухали сільського голову Зінько Р.В., який зачитав заяви жителів 

Річківської сільської ради про надання матеріальної допомоги:                        

Гіршвельд М.М.,   Гіршвельд В.М., Булага В.М., Фадєєва Г.Є., Снігур Г.М., 

Рудзінська Н.В., Саламаха В.М., Зінько В.В., Теглівець О.С., Хархаліс Р.А. 

 

Вирішили : надати матеріальні допомоги на оздоровлення жителям 

Річківської с/ради, а саме: Гіршвельд М.М. – 1 тис. грн., Гіршвельд В.М. – 3 

тис. грн., Булага В.М. – 5 тис. грн., Фадєєві Г. Є. – 5 тис. грн., Снігур Г.М. – 5 

тис. грн., Рудзінській Н.В. – 5 тис. грн., Саламаха В.М. – 1 тис. грн., Зінько 

В.В. – 2 тис. грн., Теглівець О.С. – 5 тис. грн. 

Гр. Хархаліс Р.А. відмовити у наданні матеріальної допомоги так, як 

матеріальна допомога надається людям які перебувають на стаціонарному 

лікуванні, потребують операції та інвалідам І або ІІ гр. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №12 (додається). 

 

   Заява Бовцайло М.З. про надання матеріальної допомоги на лікування сина 

- Шимагнського С.В. 

 

Вирішили : надати матеріальні допомоги на лікування Шиманського С.В. у 

розмірі 50 тис.грн. (п’ятдесят тисяч гривень). 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №13 (додається). 

 

  По дев’ятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

постійної комісії з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи Рудого І.П., який зачитав протокол засідання комісії про: 

1. Заява Булик Р.С., про встановлення меж із сусідом гр.. Холявою М. 



Вирішили : межі встановлено між землекористувачами. 

Результати голосування : 

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

Рішення №14 (додається). 

2. Заява Петрик С.Г. про надання земельної ділянки для ведення ОСГ в            

с. Рата орієнтовною площею 0,40 га. 
 

Вирішили : відкласти до наступну сесію. Постійній комісії сільської ради з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи виїхати на 

місце. 

Результати голосування : 

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

Рішення №15 (додається). 

3. Заява Бурда О.М. про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  для 

ведення ОСГ в с. Річки по вул., Партизанська,76. 
 

Вирішили : затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  для ведення ОСГ в с. Річки по 

вул., Партизанська,76. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №16 (додається). 

4. Заява Бойко Н.І. про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку по вул.. Шевченка,7 в                                

с. Шабельня, Жовківського р-ну, Львівської обл. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку по 

вул. Шевченка,7 в с. Шабельня, Жовківського р-ну, Львівської обл. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №17 (додається). 

5. Заява Пелипец Р.Р. скарга. 
 

Вирішили : гр.. Пелипец Р.Р. звернутись до суду. 

Результати голосування : 

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

Рішення №18 (додається). 

6. Заява Лутковська І.М. про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  для 

будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд в            

с. Річки по вул. Волошкова, 19. 



 

Вирішили : затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  для будівництва та 

обслуговування господарських будівель та споруд в  с. Річки по                              

вул. Волошкова, 19. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №19 (додається). 

7. Заява Дідич Ю.К. про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  для 

будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд в            

с. Річки по вул. Волошкова, 15. 
 

Вирішили : затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  для будівництва та 

обслуговування господарських будівель та споруд в с. Річки по                             

вул. Волошкова, 15. 

Результати голосування : 

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

Рішення №20 (додається). 

 

8. Заява Дідич О.Р. про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  для 

будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд в            

с. Річки по вул. Волошкова, 13. 
 

Вирішили : затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  для будівництва та 

обслуговування господарських будівель та споруд в с. Річки по                             

вул. Волошкова, 13. 

Результати голосування : 

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

Рішення №21 (додається). 

 

9. Заява Снігурська А.М. про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  для 

будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд в            

с. Річки по вул. Нова,30. 

 

Вирішили : затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  для будівництва та 

обслуговування господарських будівель та споруд в   с. Річки по                           

вул. Нова,30. 

 



Результати голосування : 

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

Рішення №22 (додається). 

 

10. Заява Ластовський Р.А. про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  для 

будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд в            

с. Річки по вул. Нова,29. 

 

Вирішили : затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  для будівництва та 

обслуговування господарських будівель та споруд в   с. Річки по                           

вул. Нова,29. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №23 (додається). 

 
 

11. Заява Теглівець І.І. про надання земельної ділянки для ведення ОСГ в 

с. Річки. 
 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №24 (додається). 
 

 

12. Заява Дроботій Я.Д. про погодження меж земельної ділянки. 
 

Вирішили : затвердити акт від 22.04.2016р. про погодження меж між 

землекористувачами Дроботій Я.Д. та Рудим Й.М. в с.Шабельня по 

вул.Моріна Жовківського р-ну. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №25 (додається). 
 

13. Заява Назаревич Г.І. про прилучення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,10 га по вул. Моріна в с. Шабельня. 
 

Вирішили : гр.. Назаревич Г.І. зробити викопіювання і обміри вказаної 

земельної ділянки. 

Результати голосування : 

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

Рішення №26 (додається). 



14. Заява Степаненко О.М. про внесення змін у рішення №24 від 

07/08/2015 р. 39-ї сесії VI-го демократичного скликання. 
 

Вирішили : внести зміни у рішення №24 від 07/08/2015 р. 39-ї сесії VI-го 

демократичного скликання. 

Результати голосування : 

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

Рішення №27 (додається). 
 

15. Заява Рудої Н.В. про встановлення меж. 
 

Вирішили : Рудій Н.В. і Кулинич Л. звернутися в ліцензовану 

землевпорядну організацію для встановлення і закріплення межових знаків  в 

с. Шабельня по вул. Польва, Жовківського р-ну. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №28 (додається). 
 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0,12 га для ведення садівництва в с. Рата 

урочище «Пастерник». 
 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №29 (додається). 
 

17. Заява Кожан О.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0,12 га для ведення садівництва в с. Рата 

урочище «Пастерник». 
 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №30 (додається). 
 



18. Заява Кожушко Н.Б. про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  для 

будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд в            

с. Шабельня по вул. Грушевського,15. 

Вирішили : затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  для будівництва та 

обслуговування господарських будівель та споруд в  с. Шабельня по                   

вул. Грушевського,15. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №31 (додається). 
 

19. Заява Ільчишин Р.М. про надання земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування господарських будівель та споруд . 

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

Гр. Ільчишин Р.М. надати земельну ділянку при розробці кварталу забудови. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №32 (додається). 
  

20. Заява Звір С.Й. про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  для 

будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд в            

с. Рата по вул. Мельники, 5а. 

Вирішили : затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  для будівництва та 

обслуговування господарських будівель та споруд в  с. Рата по                                

вул. Мельники,5а. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №33 (додається). 

  

21. Заява Бринь Г.В. скарга. 

 

Вирішили : відмовити у клопотанні, оскільки дана земельна ділянка була 

надана чоловікові Бринь Галини Василівни у тимчасове користування, та 

земельну ділянку вже кілька років обробляє інший землекористувач , а Бринь 

Галина Василівна не проживає у селі. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №34 (додається). 



22. Заява Білоліпецька В.В. про вияснення технічних норм забудови гр.. 

Когут Р.В. 

Вирішили : повідомити листом Когут Р.В. про дотримання правил 

добросусідства і надати підтверджуючі документи на землю та дозвіл на 

початок проведення будівельних робіт. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №35 (додається). 

23. Заява Когут О.І. про погодження меж земельної ділянки. 

Вирішили : затвердити акт постійної комісії від 22.04.2016р. про погодження 

меж між землекористувачами Когут О.І. і Задорожної О.І. в с.Рата по              

вул.22-го Січня Жовківського р-ну. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №36 (додається). 

24. Заява Ногаль А.І. про внесення змін у рішення №38 від                     

21.09.2015 року. 

Вирішили : внести зміни у рішення №38 від 21.09.2015 року. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №37 (додається). 

25. Заява Червінчак Л.С. про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  для 

будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд в            

с. Шабельня по вул. Січових Стрільців,9. 

Вирішили : затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  для будівництва та 

обслуговування господарських будівель та споруд в  с. Шабельня по                                

вул. Січових Стрільців,9. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №38 (додається). 

 

26. Заява Івать М.М.. про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  для 

будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд в            

с. Шабельня по вул. Січових Стрільців,10. 

Вирішили : затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  для будівництва та 

обслуговування господарських будівель та споруд в  с. Шабельня по                                

вул. Січових Стрільців,10. 



Результати голосування : 

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

Рішення №39 (додається). 

 

27. Заява Шміло О.І. про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  для 

будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд в            

с. Шабельня по вул. Січових Стрільців,5. 

Вирішили : затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  для будівництва та 

обслуговування господарських будівель та споруд в  с. Шабельня по                                

вул. Січових Стрільців,5. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №40 (додається). 

 

28. Заява Паламар І.В. про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,12 га для ведення садівництва в с. Рата урочище 

«Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для ведення 

садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №41 (додається). 

 

29. Заява Раб О.О. про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,12 га для ведення садівництва в с. Річки по вул. І.Франка. 

Вирішили : надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для ведення 

садівництва в с. Річки по вул. І.Франка. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №42 (додається). 
 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0,12 га для ведення садівництва в с. Рата 

урочище «Пастерник». 
 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №43 (додається). 
 

31. Заява Задорожний Н.Я. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею ,12 га для ведення садівництва в с. Рата урочище 

«Лонка». 
 

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

 

Результати голосування : 

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

Рішення №44 (додається). 
 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель та споруд в с. Шабельня по вул. Залізнична.  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель та споруд в с. Шабельня по              

вул. Залізнична.  

 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №45 (додається). 

 

33. Заява Подкаура О.А. про внесення змін у рішення №21 від                

22.10.2015 року. 

Вирішили : внести зміни у рішення №21 від 22.10.2015 року. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №46 (додається). 

 

34. Заява Бунчак Н.В. про внесення змін у рішення №41 від                     

21.09.2015 року. 

Вирішили : внести зміни у рішення №41 від 21.09.2015 року. 

 



Результати голосування : 

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

Рішення №47 (додається). 

 

35. Заява директора СУПП «Іванка»  Смут В.В. про надання дозволу на 

прокладання труби в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл після погодження генерального плану с. Рата. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №48 (додається). 

 

 
 

 

 

Сільський голова                                            Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


