
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

                                                                                                                                     

Восьмої позачергової  сесії сьомого демократичного скликання 

 

 

Річківської сільської ради 

 

Жовківського району Львівської області 

 

від   07 липня 2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

 

Восьмої позачергової сесії                               VІІ – демократичного скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

07 липня 2016 року                                                                       с. Річки 

 

 

Головуючий :   голова сільської ради  Р.В.Зінько 

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат Осфальд А.А. 

                                                 Чорна В.Д. 

                                                 Білан О.О. 

                                                  

 

Запрошені:   Холява М.Є., Холява З.Ю. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 

 
 

1. Про виділення коштів на відновлення втраченого внаслідок пожежі майна жителям 

с. Річки гр.. Холява М.Є. і Холява З.Ю. 

2. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової  оцінки земель           

с. Річки, с. Рата, с. Шабельня. 

3. Про встановлення ставок земельного податку на 2017 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Смутняк О.В. 

7. Сімчук В.С. 

8. Рудий І.П. 

9. Зінько Т.С. 

10. Чорна В.Д. 

11. Лозінська О.В. 

12. Ревуцький А.В. 

13. Дацко М.С. 

 

 

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

депутатів з проектом порядку денного 8-ої позачергової сесії VІІ-го 

демократичного скликання. 

                       

Вирішили : затвердити проект порядку денного 8-ої позачергової 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., про виділення коштів на відновлення втраченого внаслідок 

пожежі майна жителям с. Річки гр. Холява М.Є. і Холява З.Ю. 

                       

Вирішили : виділити кошти на відновлення втраченого внаслідок пожежі 

майна жителю  с. Річки гр. Холява М.Є. в сумі 35 (тридцять п’ять ) тис. грн. 

 Результати голосування : 

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

Рішення №2 (додається). 

 

Вирішили : виділити кошти на відновлення втраченого внаслідок пожежі 

майна жителю с. Річки гр. Холява З.Ю. в сумі 15 (п’ятнадцять ) тис. грн. 

 Результати голосування : 

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

Рішення №3 (додається). 



    По другому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про затвердження  технічної документації з нормативно-

грошової оцінки земель с. Річки, с. Рата, с. Шабельня. 

  

Вирішили : затвердити технічну документацію з нормативно-грошової 

оцінки земель с. Річки, с. Рата, с. Шабельня. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №4 (додається). 

 

    По третьому питанні порядку денного слухали сільського голову               

Зінько Р.В.,  про встановлення ставок земельного податку на 2017 рік. 

    Виступив депутат Річківської ради п. Сімчук В.С., який запропонував 

встановити ставки земельного податку, а саме: 

1. за землі житлової забудови – 0,1 % від НГО. 

2. за землі сільськогосподарського використання: 

а) рілля – 0,1 % від НГО 

б) сіножаті – 0,1 % від НГО 

в) пасовища – 0,1 % від НГО 

г) багаторічні насадження – 0,1 % від НГО 

     3. за земельні ділянки, які перебувають в постійному користуванні 

суб’єктів господарювання ( крім державної та комунальної власності) в 

розмірі 10 % від їх  нормативно – грошової оцінки. 

4.за земельні ділянки за межами населеного пункту ( земельні частки – 

паї),  які перебувають в користуванні в розмірі 0,1 % , від їх нормативно –  

   грошової оцінки. 

5. за земельні ділянки за межами населеного пункту нормативно – 

грошової  оцінка яких не проведена в розмірі 5 % нормативно – грошової 

оцінки  одиниці площі ріллі по області. 

6. за землі промисловості – 3 %. 

7. за землі зв’язку – 3 %. 

8. за землі комерційного призначення – 3 %. 

9. за землі іншого призначення – 3 %. 

                       

Вирішили : затвердити запропоновані  ставки земельного податку. 

             

Результати голосування : 

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

Рішення №5 (додається). 

 

 

Сільський голова                                Р.В.Зінько 


