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П Р О Т О К О Л 

 

Двадцять третьої сесії                                               VІІ – демократичного  

                                                                                               скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

02 травня 2018 року                                                                       с. Річки 

 

Головуючий :    сільський голова  Зінько Р.В.  

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат  Сімчук В.С. 

                                                  Сайчук І.С. 

                                                  Гнідець Г.М. 

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

землевпорядник Пилипишин В.О., головний лікар Рава-Руської районної 

лікарні п. Музика І.С. 

  Присутні: гр. Турчин М.О., Матвіїв М.В., Данчук Н.І., Дида І.М.,                      

Тітова Н.М. 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
 

1. Звіт про виконання   бюджету  за  І квартал  2018року. 

2. Розгляд листа   Жовківської  районної  ради  від 02.04.2018р. 

 №01-34/117  та  листа  Жовківської РДА від 26.03.2018р. 

3. Розгляд  листа  Львівського  регіонального   центру  з  

гідрометеорології  від  28.03.2018року № 30/03-74.              

4. Розгляд листа відділу  культури  та  туризму  Жовківської  РДА  від  

12.04.2018 №124. 

5. Розгляд  листа  Річківської  ЗОШ І-ІІст. від 05.04.2018 р. №446. 

6. Розгляд  Листа  ДПРЧ-17  ГУ  ДСНС України  у  Львівській  області  

від 16.03.2018р. №17/196. 

7. Розгляд  Листа  Жовківської  РДА  від  01.03.2018р.  №02-36/857. 

8. Розгляд  листа  фінансового  управління  Жовківської  РДА  від  

02.03.2018р. №01/12-153. 

9. Про надання  субвенції  на МПО  Жовківського району. 

10. Розгляд  Листа  Жовківської  РДА  від  26.04.2018р.  №02-36/1726. 

11. Внесення змін у рішення №39 від 11.07.2017 р. 17-ї сесії VII-го 

демократичного скликання, про встановлення ставок земельного 

податку на 2018 рік. 

12. Внесення змін у рішення №23,24,25 від 15.02.2018 р. 21-ї сесії (друге 

засідання) VII-го демократичного скликання. 



13. Про надання дозволу на розробку детального плану під культовою 

спорудою с. Шабельня. 

14. Затвердження  розпоряджень  сільського голови  виданих  в  

міжсесійний  період. 

15. Затвердження  рішень  виконкому. 

16. Розгляд заяв. 

17. Різне. 

 

С П И С О К  ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ 

 

1. Сайчук І.С. 

2. Білан О.О. 

3. Лозінська О.В. 

4. Дацко М.С. 

5. Когут В.С. 

6. Осфальд А.А. 

7. Гнідець Г.М. 

8. Смутняк О.В. 

9. Сімчук В.С. 

10. Зінько Т.С. 

11. Рудий І.П. 

12. Чорна В.Д. 

 

 

    

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

депутатів з проектом порядку денного 23-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання та запропонував внести у проект порядку денного ще чотири 

питання, а саме: - розгляд  листа  Жовківської  РДА  від  26.04.2018р.  №02-

36/1726; - внесення змін у рішення №39 від 11.07.2017 р. 17-ї сесії VII-го 

демократичного скликання, про встановлення ставок земельного податку на 

2018 рік;  - внесення змін у рішення №23,24,25 від 15.02.2018 р. 21-ї сесії 

(друге засідання) VII-го демократичного скликання;  - про надання дозволу 

на розробку детального плану під культовою спорудою с. Шабельня.            
Вирішили : затвердити проект порядку денного 23-ої сесії  VІІ-го 

демократичного скликання з внесеними змінами. 

Результати голосування : 

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

Рішення №1(додається). 

15.26 год. депутат Рудий І.П. зареєструвався у листі реєстрації депутатів. 

  По першому  питанні порядку денного слухали сільського голову Зінько 

Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із листом Жовківської районної 

ради, Жовківської РДА та з листом завідувача поліклінічним відділом Рава-

Руської районної лікарні. 



   Виступив Музика І.С., який ознайомив депутатів із новою медичною 

реформою для якої лікарі необхідна комп’ютерна техніка.          

Вирішили : надати субвенцію поліклінічному відділенню Рава-Руської 

районної лікарні в сумі 40 (сорок) тис. грн., для закупівлі комп’ютерної 

техніки. 

 Результати голосування : 

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

Рішення №2 (додається). 

   По другому  питанні порядку денного слухали сільського голову                          
Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із звітом про виконання 

бюджету за І-ий квартал 2018 року.          

Вирішили : прийняти звіт сільського голови про виконання бюджету за                     

І-ий квартал 2018 року.. 

Результати голосування : 

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

Рішення №3 (додається). 

    По третьому питанні порядку денного слухали сільського голову                

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

регіонального центру з гідрометеорології . 

Вирішили : відмовити у наданні пільг на сплату земельного податку 

Львівському регіональному центру з гідрометеорології. 

Результати голосування : 

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

Рішення №4 (додається). 

   По четвертому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про надання субвенції відділу культури і туризму Жовківської 

РДА для НД с. Рата та Річки. 

Вирішили : надати субвенцію відділу культури і туризму Жовківської РДА 

на капітальний ремонт НД с. Річки в сумі – 299,862 грн. та капітальний 

ремонт з утеплення фасаду НД с. Рата  в сумі – 299,647 грн. 

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 Річківської ЗОШ 

І-ІІ ст. 

Вирішили : відмовити Річківській ЗОШ І-ІІ ст. у виділенні коштів для 

преміювання кращих учнів школи. 

Результати голосування : 

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

Рішення №6(додається). 

  По шостому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із листом ДПРЧ-17 

ГУДСНС України у Львівській області. 



Вирішили : надати субвенцію ДПРЧ-17 ГУДСНС України у Львівській 

області в сумі – 54 тис. грн. для забезпечення аварійно-рятувальним та 

комп’ютерним обладнанням. 

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 із листом Жовківської РДА. 

Вирішили : надати субвенцію Жовківській РДА в сумі – 10 тис. грн. 

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 із листом фінансового 

управління Жовківської РДА. 

Вирішили : надати субвенцію фінансовому управлінню Жовківській РДА в 

сумі – 20 тис. грн. на «Програму підтримки органів виконавчої влади 

Жовківського району на 2018 рік». 

Результати голосування : 

                   за - 9,                         проти  - 2,                 утрималось - 1. 

Рішення №9 (додається). 

  По дев’ятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про надання субвенції на місцеву пожежну охорону 

Жовківського району. 

Вирішили : надати субвенцію місцеві пожежні охороні Жовківського району  

в сумі – 30 тис. грн.  

Результати голосування : 

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

Рішення №10 (додається). 

   По десятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

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

про виділення коштів військові частині А2678. 

Вирішили : відмовити Жовківській РДА у виділенні коштів військовій 

частині А2678. 

Результати голосування : 

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

Рішення №11 (додається). 

  По одинадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про внесення змін у рішення №39 від 11.07.2017 року 17 –ї сесії 

VII-го демократичного скликання. 

Вирішили : внесенти зміни у рішення №39 від 11.07.2017 року 17 –ї сесії 

VII-го демократичного скликання. 

Результати голосування : 

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

Рішення №12 (додається).   



   По дванадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. про внесення змін у рішення №23, №24, №25 від 15.02.2018 року 

21 –ї сесії (друге засідання) VII-го демократичного скликання. 

Вирішили : внесенти зміни у рішення №23, від 15.02.2018 року 21 –ї сесії 

(друге засідання) VII-го демократичного скликання. 
Результати голосування : 

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

Рішення №13 (додається). 

Вирішили : внесенти зміни у рішення №24, від 15.02.2018 року 21 –ї сесії 

(друге засідання) VII-го демократичного скликання. 
Результати голосування : 

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

Рішення №14 (додається). 

Вирішили : внесенти зміни у рішення №25, від 15.02.2018 року 21 –ї сесії 

(друге засідання) VII-го демократичного скликання. 
Результати голосування : 

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

Рішення №15 (додається). 

  По тринадцятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                

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

культовою спорудою с. Шабельня. 

Вирішили : надати дозвіл на розробку детального плану під культовою 

спорудою с. Шабельня. 

Результати голосування : 

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

Рішення №16 (додається). 

  По чотирнадцятому 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 №125 від   

02.04.2018 року «Про перенесення кредитів», №150 від 20.04.2018 року «Про 

спрямування коштів», №151 від 20.04.2018 року «Про спрямування коштів», 

№152 від 20.04.2018 року «Про надання одноразової допомоги на 

поховання», №153 від 23.04.2018 року «Про надання матеріальної 

допомоги», №154 від 23.04.2018 року «Про надання матеріальної допомоги», 

№155 від 23.04.2018 року «Про надання матеріальної допомоги», №164 від 

26.04.2018 року «Про перенесення кредитів». 

Результати голосування : 

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

Рішення №17 (додається). 

  По п’ятнадцятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                     

Зінько Р.В.,який ознайомив присутніх депутатів з рішеннями виконкому №6-

10 від 26.03.2018 року та №11 від 25.04.2018 року. 

Вирішили : затвердити рішення виконкому №6-10 від 26.03.2018 року  та 

№11 від 25.04.2018 року. 



Результати голосування : 

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

Рішення №18 (додається). 

     
   По шістнадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                   

Зінько Р.В., про розгляд заяв:            

1. Заява Сович Г.Я., про надання матеріальної допомоги на лікування 

дочки  – Сович Анастасії Іванівни 01.10.2015 р.н. 

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

допомогу на лікування Сович А.І. в сумі 25 тис. грн. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Сайчука І.С., про надання матеріальної допомоги на лікування в сумі                         

25 тис.грн. 

Вирішили : надати гр. Сович Галині Ярославівні матеріальну допомогу на 

лікування дочки – Сович Анастасії Іванівни 01.10.2015 р.н. в сумі25 

(двадцять п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №19 (додається). 

2. Заява Порохняка Єгора Михайловича, про надання матеріальної 

допомоги на лікування, як інваліду ІІ-ї групи. 

   Виступила депутат Гнідець Г.М., яка запропонувала відмовити у наданні 

матеріальної допомоги так, як надання матеріальних допомог інвалідам ІІ-ї 

групи не включено у програму про матеріальні допомоги.. 

 Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Гнідець Г.М. про відмову у наданні матеріальної допомоги. 

Вирішили : відмовити у наданні матеріальної допомоги. 

Результати голосування : 

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

Рішення №20 (додається). 

3. Заява Зінчин С.Г. про надання матеріальної допомоги на лікування 

дружини – Зінчин Марії Григорівни. 

  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 розгляду заяви для вияснення. 

Вирішили : відкладення розгляд даної заяви до вияснення. 

Результати голосування : 

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

Рішення №21 (додається). 

4. Заява Сідельник Оксани Ярославівни про надання матеріальної 

допомоги на лікування. 

  Виступив депутат, Рудий І.П., який запропонував відмовити гр. Сідельник 

О.Я. у наданні матеріальної допомоги так, як подані документи застарілі. 



  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Рудого І.П., про відмову у наданні матеріальної допомоги. 

Вирішили : відмовити гр. Сідельник О.Я. у наданні матеріальної допомоги. 

Результати голосування : 

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

Рішення №22 (додається). 

5. Заява Рудзінської Надії Володимирівни, про надання матеріальної 

допомоги на лікування, як інваліду ІІ-ї групи з дитинства. 

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

матеріальної допомоги 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 у наданні матеріальної допомоги так, як надання 

матеріальних допомог інвалідам ІІ-ї групи не включено у програму про 

матеріальні допомоги 

Результати голосування : 

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

Рішення №23 (додається). 

6. Заява Кіщак Марії Володимирівни про надання матеріальної допомоги 

на лікування сина – Кіщак Назарія Ярославовича ( дитини-інваліда) 

18.04.2018 р.н. 

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

допомогу на лікування Кіщак Н.Я. в сумі – 5 тис. грн. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Сайчука І.С., про надання матеріальної допомоги на лікування в сумі                         

5 тис. грн. 

Вирішили : надати гр. Кіщак Марії Володимирівні матеріальну допомогу на 

лікування сина – Кіщак Назарія Ярославовича (дитини-інваліда) 18.04.2018 

р.н. в сумі5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №24(додається). 

7. Заява Козенка Василя Ігоровича про надання матеріальної допомоги на 

лікування дочки – Козенко Наталії Василівни ( дитини-інваліда) 

11.10.2013 р.н. 

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

допомогу на лікування Козенко Н.В. в сумі – 10 тис. грн. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Сайчука І.С., про надання матеріальної допомоги на лікування в сумі                         

10 тис. грн. 

Вирішили : надати гр. Козенко Василю Ігоровичу матеріальну допомогу на 

лікування дочки – Козенко Наталії Василівни ( дитини-інваліда) 11.10.2013 

р.н. в сумі 10 (десять) тис. грн. 

Результати голосування : 



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

Рішення №25(додається). 

8. Заява Кушнір Люсі Юріївни про надання матеріальної допомоги на 

лікування. 

  Виступив депутат, Рудий І.П., який повідомив присутніх депутатів, що у гр. 

Кушнір Л.Ю. була проведена операція та запропонував надати матеріальну 

допомогу на лікування в сумі 20 тис. грн. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

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

20 тис. грн. 

Вирішили : надати Кушнір Люсі Юріївні матеріальну допомогу на лікування 

в сумі 10 (десять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №26  (додається). 

9. Заява Василюк Надії Степанівни про надання матеріальної допомоги 

на лікування чоловіка - Василюк Юрія Юрійовича. 

  Виступив депутат, Рудий І.П., який повідомив присутніх депутатів, що у гр. 

Василюка Ю.Ю. була проведена операція та запропонував надати 

матеріальну допомогу на лікування 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. Василюк Надії Степанівні матеріальну допомогу на 

лікування чоловіка – Василюка Юрія Юрійовича в сумі 10 (десять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №27(додається). 

10. Заява Тюрніна Степана Олександровича про надання матеріальної 

допомоги, як сироті. 

  Виступила депутат, Лозінська О.В., яка запропонувала надати матеріальну 

допомогу в сумі 5 тис. грн. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

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

5 тис. грн. 

Вирішили : надати Тюрніну Степану Олександровичу матеріальну 

допомогу, як дитині-сироті в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №28 (додається). 

11. Заява Зінчина Т.В. про  прокладання дороги для доїзду до будинку по                  

вул. Космічна, 50 в с. Річки 

Вирішили : направити лист-відповідь гр. Зінчин Т.В. 

Результати голосування : 

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



Рішення №29 (додається). 

12. Заява жителів с. Річки, вул. Шевченка (новобудови) про проведення 

вуличного освітлення вул. Шевченка (новобудов). 

Вирішили : направити лист-відповідь жителям вул. Шевченка в с. Річки. 

Результати голосування : 

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

Рішення №30 (додається). 

13. Заява жителів с. Річки, вул. Шевченка (новий квартал) про проведення 

вуличного освітлення вул. Шевченка (новобудов). 

  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  - 0,                 утрималось – 0. 

Рішення №31 (додається). 

14. Заява Яремчука Т.В., про перенесення трансформатора. 

Вирішили : направити лист відповідь гр. Яремчуку Т.В. 

Результати голосування : 

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

Рішення №32 (додається). 

15. Заява ГО «Право та Справедливість», про прийняття:  - положення про 

функціонування веб-сайту органу влади; - положення про веб-сайт 

органу публічної влади;  - про порядок оприлюднення у мережі 

Інтернет інформації про діяльність органу влади; - інструкція про 

супроводження веб-сайту, порядок інформаційного та технічного 

забезпечення, регламент функціонування. 

    

        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 -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №33 (додається). 

16. Заява Козар Василини Василівни про надання матеріальної допомоги 

на відновлення втраченого внаслідок пожежі майна. 

Вирішили : надати гр. Козар В.В. матеріальну допомогу на відновлення 

втраченого внаслідок пожежі майна в сумі 100 (сто) тис. грн.. 

Результати голосування : 

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

Рішення №34 (додається). 
 



      Слухали  голову постійної комісії з питань будівництва 

землекористування та охорони природи   Рудого І.П., який зачитав протокол 

засідання комісії про: 
 

1. Заява Базюка Д.М., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення ОСГ в с. Рата по вул. П.Ратенського Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1628 га для ведення ОСГ 

в с. Рата  по вул. П.Ратенського Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №35 (додається). 

2. Заява Катран В.Т., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,10 га для ведення особистого селянського господарства 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 

особистого селянського господарства в с. Рата «за річкою» Жовківського 

району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №36 (додається). 

3. Заява Катран М.Е., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у 

власність в с. Рата по вул. І.Франка (5-ий ряд), для ведення 

садівництва. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення (з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га в с. Рата по                         

вул. І.Франка (5-ий ряд), Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

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

Рішення №37 (додається). 

4. Заява Бородець Л.О., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для ведення індивідуального садівництва в с. Рата 

Жовківського р-ну по вул. П.Ратенського коло «бойні». 

Вирішили : відмовити у клопотанні оскільки попередньо було відмовлено із-

за санітарно-захисної зони «Бойні», жителю с. Рата Жовківського району 

Результати голосування : 

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

Рішення №38 (додається). 



5. Заява Бородець Л.О., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,10 га для ведення особистого селянського господарства 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 

особистого селянського господарства в с. Рата «за річкою» Жовківського 

району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №39 (додається). 

6. Заява Карпляка С.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 - 0. 

Рішення №40 (додається). 

7. Заява Походенько М.О., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для ведення індивідуального садівництва по вул. Ів Франка в             

с. Річки Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

індивідуального садівництва по вул. Ів Франка в с. Річки Жовківського 

району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №41 (додається). 

8. Заява Базюк А.Д., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1039 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №2 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1039 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №2 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №42 (додається).  
9. Заява Рудого А.А., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1023 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №12 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1023 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №12 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №43 (додається). 

10. Заява Сохань О.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1025 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №23 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1025 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №23 в                               

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 -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №44 (додається). 

11. Заява Галань О.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1008 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №30 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1008 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №30 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №45 (додається). 

12. Заява Гриняк Ю.Р., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1020 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №40 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1020 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №40 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №46 (додається). 



13. Заява Клепач Н.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1006 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №42 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1006 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №42 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №47 (додається). 

14. Заява Смутняк К.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1200 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №54 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1200 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №54 в                               

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 -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №48 (додається). 

15. Заява Світлицької В.І., 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 -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №49 (додається). 

16. Заява Качан Н.В., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,03 га для ведення ведення особистого селянського господарства по 

вул. 22-го Січня в с. Рата Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,03 га для ведення 

ведення особистого селянського господарства по вул. 22-го Січня в с. Рата 

Жовківського району 

Результати голосування : 

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



Рішення №50 (додається). 

17. Заява Василюк Г.Т., 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, 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. Шабельня, вул. Малинова, №13 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №51 (додається). 

18. Заява Зінька А.Т., 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, 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. Шабельня, вул. Малинова, №15 Жовківського району. 

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

зв’язку з конфліктом інтересів.  

Результати голосування : 

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

Рішення №52 (додається). 

19. Заява Оброцька М.Р., 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, 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. Шабельня, вул. Коновальця, №7 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №53 (додається). 

20. Заява Шев’якіна М.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. Шабельня, Жовківського району. 

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №54 (додається). 



21. Заява Баран Й.П., про надання дозволу на розроблення детального 

плану території земельної ділянки у с. Рата по вул. Коцюбинського, 

№27, 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, у с. Рата по вул. Коцюбинського, №27, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

Результати голосування : 

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

Рішення №55 (додається). 

22. Заява Загнітко Н.Ю., 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, Жовківського району. 

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №56 (додається). 

23. Заява Горечого Б.Б., 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 -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №57 (додається). 

24. Заява Галань І.М., 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 -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №58 (додається). 

25. Заява Горечої І.С., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у 



власність в с. Рата по вул. І.Франка (5-ий ряд), для ведення 

садівництва. 

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №59 (додається). 

26. Заява Чепель І.М., 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 -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №60 (додається). 

27. Заява Фадєєвої Г.Є., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,10 га для ведення особистого селянського господарства 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 

особистого селянського господарства в с. Рата «за річкою» Жовківського 

району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №61 (додається). 

28. Заява Фадєєвої О.В., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,10 га для ведення особистого селянського господарства 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 

особистого селянського господарства в с. Рата «за річкою» Жовківського 

району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №62 (додається). 

29. Заява Куліша Ф.Ю., 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, 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. Шабельня, вул. Калинова, №4 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №63 (додається). 

30. Заява Куліша В.Ю., 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, 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. Шабельня, вул. Коновальця, №14 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №64 (додається). 

31. Заява Пришляк А.Ф., про внесення змін у рішення №65 від                   

14.03.2018 року 22-ї сесії VIІ-го демократичного скликання . 

Вирішили :  внести зміни у рішення №65 від 14.03.2018 року 22-ї сесії VIІ-го 

демократичного скликання. 

Результати голосування : 

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

Рішення №65 (додається). 

32. Заява Баліцької М.Т., 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, 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. Шабельня, вул. Василькова, №21 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №66 (додається). 

33. Заява Головко Р.Й., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1010 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №28 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1010 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №28 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 



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

Рішення №67 (додається). 

34. Заява Осфальд Т.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1157 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №9 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1157 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №9 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №68 (додається). 

35. Заява Пушкар В.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1112 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №44 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1112 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №44 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №69 (додається). 

36. Заява Семак І.А., 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  №19 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  №19 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №70 (додається).  
37. Заява Луцик О.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  №25 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  №25 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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



Рішення №71 (додається). 

38. Заява Яворської Н.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1080 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №3 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1080 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №3 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №72 (додається). 

39. Заява Фадєєва О.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1002 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №26 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1002 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №26 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №73 (додається). 

40. Заява Березовського М.М., про затвердження проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки  площею 0,1001 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Польова  №34 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1001 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №34 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №74 (додається). 

41. Заява Бобик Г.В., 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 -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №75 (додається). 



42. Заява Кулієвича В.І., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у 

власність в с. Рата по вул. І.Франка (5-ий ряд), для ведення особистого 

селянського господарства. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення (з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га в с. Рата по                         

вул. І.Франка (5-ий ряд), Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

особистого селянського господарства. 

Результати голосування : 

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

Рішення №76 (додається). 

43. Заява Смутняк О.В., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у 

власність в с. Рата по вул. Шевченка, для ведення особистого 

селянського господарства. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0828 га в с. Рата по                         

вул. Шевченка, Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення особистого 

селянського господарства. 

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

зв’язку з конфліктом інтересів.  

Результати голосування : 

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

Рішення №77 (додається). 

44. Заява Галань В.М., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у 

власність в с. Рата по вул. І.Франка (5-ий ряд), для ведення 

садівництва. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення (з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га в с. Рата по                         

вул. І.Франка (5-ий ряд), Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

садівництва. 

Результати голосування : 

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

Рішення №78 (додається). 

45. Заява Грицак О.В., про продовження терміну дії рішення №60 від 

29.07.2016 року 9-ї сесії VIІ-го демократичного скликання. 

Вирішили : продовжити термін дії рішення №60 від 29.07.2016 року 9-ї сесії 

VІI-го демократичного скликання до 01.09.2018 року. 

Результати голосування : 

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

Рішення №79 (додається). 



46. Заява Доскіч Г.Ф., про продовження терміну дії рішення №62 від 

20.09.2016 року 10-ї сесії VIІ-го демократичного скликання. 

Вирішили : продовжити термін дії рішення №62 від 20.09.2016 року 10-ї 

сесії VІI-го демократичного скликання до 01.09.2018 року. 

Результати голосування : 

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

Рішення №80 (додається). 

47. Заява Галушко Л.Г., про продовження терміну дії рішення №60 від 

20.09.2016 року 10-ї сесії VIІ-го демократичного скликання. 

Вирішили : продовжити термін дії рішення №60 від 20.09.2016 року 10-ї 

сесії VІI-го демократичного скликання до 01.09.2018 року. 

Результати голосування : 

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

Рішення №81 (додається). 

48. Заява Длугань І.І., про продовження терміну дії рішення №50 від 

20.09.2016 року 10-ї сесії VIІ-го демократичного скликання. 

Вирішили : продовжити термін дії рішення №50 від 20.09.2016 року 10-ї 

сесії VІI-го демократичного скликання до 01.09.2018 року. 

Результати голосування : 

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

Рішення №82 (додається). 

49. Заява Галушка  Г.І., про продовження терміну дії рішення №58 від 

20.09.2016 року 10-ї сесії VIІ-го демократичного скликання. 

Вирішили : продовжити термін дії рішення №58 від 20.09.2016 року 10-ї 

сесії VІI-го демократичного скликання до 01.09.2018 року. 

Результати голосування : 

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

Рішення №83 (додається). 

50. Заява Голаєвич О.В., про продовження терміну дії рішення №31 від 

20.09.2016 року 10-ї сесії VIІ-го демократичного скликання. 

Вирішили : продовжити термін дії рішення №31 від 20.09.2016 року 10-ї 

сесії VІI-го демократичного скликання до 01.09.2018 року. 

Результати голосування : 

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

Рішення №84 (додається). 

51. Заява Кулієвича В.І., про продовження терміну дії рішення №47 від 

20.09.2016 року 10-ї сесії VIІ-го демократичного скликання. 

Вирішили : продовжити термін дії рішення № 47 від 20.09.2016 року 10-ї 

сесії VІI-го демократичного скликання до 01.09.2018 року. 

Результати голосування : 

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

Рішення №85 (додається). 

52. Заява Соболь М.А., про продовження терміну дії рішення №68 від 

20.09.2016 року 10-ї сесії VIІ-го демократичного скликання. 



Вирішили : продовжити термін дії рішення № 68 від 20.09.2016 року 10-ї 

сесії VІI-го демократичного скликання до 01.09.2018 року. 

Результати голосування : 

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

Рішення №86 (додається). 

53. Заява Барана С.С., про продовження терміну дії рішення №40 від 

20.09.2016 року 10-ї сесії VIІ-го демократичного скликання. 

Вирішили : продовжити термін дії рішення № 40 від 20.09.2016 року 10-ї 

сесії VІI-го демократичного скликання до 01.09.2018 року. 

Результати голосування : 

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

Рішення №87 (додається). 

54. Заява Гіршвельд О.С., про продовження терміну дії рішення №48 від 

29.07.2016 року 9-ї сесії VIІ-го демократичного скликання. 

Вирішили : продовжити термін дії рішення № 48 від 29.07.2016 року 9-ї сесії 

VІI-го демократичного скликання до 01.09.2018 року. 

Результати голосування : 

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

Рішення №88 (додається). 

55. Заява Грицак А.М., про продовження терміну дії рішення №59 від 

29.07.2016 року 9-ї сесії VIІ-го демократичного скликання. 

Вирішили : продовжити термін дії рішення № 59 від 29.07.2016 року 9-ї сесії 

VІI-го демократичного скликання до 01.09.2018 року. 

Результати голосування : 

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

Рішення №89 (додається). 

56. Заява Карпляк О.Й., про продовження терміну дії рішення №65 від 

29.07.2016 року 9-ї сесії VIІ-го демократичного скликання. 

Вирішили : продовжити термін дії рішення № 65 від 29.07.2016 року 9-ї сесії 

VІI-го демократичного скликання до 01.09.2018 року. 

Результати голосування : 

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

Рішення №90 (додається). 

57. Заява Бакая Ю.Е., про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с. Рата.  

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №91 (додається). 

58. Заява Абизової Л.В., про надання земельної ділянки у власність 

площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в с. Рата в існуючих межах села 

Жовківського р-ну. 



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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №92 (додається). 

59. Заява Абизова В.Ф., про надання земельної ділянки у власність 

площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в с. Рата в існуючих межах села 

Жовківського р-ну. 

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №93 (додається). 

60. Заява Абизова І.В., про надання земельної ділянки у власність площею 

0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в с. Рата в існуючих межах села 

Жовківського р-ну. 

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №94 (додається). 

61. Заява Наумко М.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. Залізнична, №15 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №95 (додається). 

62. Заява Матвіїв 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 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. Небесної Сотні, №2 Жовківського району. 

Результати голосування : 



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

Рішення №96 (додається). 

63. Заява Рибак 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 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, №8 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №97 (додається). 

64. Заява Мисан С.Б., 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 : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №98 (додається). 

65. Заява Рибій 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 : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №99 (додається). 

66. Заява Олецької І.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 : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №100 (додається). 



67. Заява Матвіїв 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 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, №11 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №101 (додається). 

68. Заява Кобрин М.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. 

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №102 (додається). 

69. Заява Ногаль 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. 

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. Небесної Сотні, №6 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №103 (додається). 

70. Заява Грицаль В.Р., 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 : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №104 (додається). 



71. Заява Гнідець 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. 

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №105 (додається). 

72. Заява Нестер С.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 : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №106 (додається). 

73. Заява Нестер 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 : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №107 (додається). 

74. Заява Нестер М.О., 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. Небесної Сотні, №1 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №108 (додається). 

75. Заява Жилак М.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. Залізнична, №7 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №109 (додається). 

76. Заява Байбак Р.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. 

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №110 (додається). 

77. Заява Байбак М.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 : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №111 (додається). 

78. Заява Байбак В.Р., 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 : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №112 (додається). 

79. Заява Байбак І.Р., 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 : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №113 (додається). 

80. Заява Турчин Я.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. Небесної Сотні, №4 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №114 (додається). 

81. Заява Длугаш 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 : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №115 (додається). 

82. Заява Ляхович І.П., 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 : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

   Депутат Сайчук І.С. повідомив, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів.  

Результати голосування : 

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

Рішення №116 (додається). 

83. Заява Корнят Л.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 : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №117 (додається). 

84. Заява Школяр Ю.Б., 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. Небесної Сотні, №8 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №118 (додається). 

85. Заява Чорна С.А., 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, №13 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №119 (додається). 

86. Заява Білан Н.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. 

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №120 (додається). 

87. Заява Гардіас Г.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 : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №121 (додається). 

88. Заява Пігури І.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. 

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. Залізнична, №1 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №122 (додається). 

89. Заява Зінька А.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. 

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. Небесної Сотні, №7 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №123 (додається). 

90. Заява Диди І.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. 

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. Небесної Сотні, №5 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №124 (додається). 

91. Заява Сайчук А.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 : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

  Депутат Сайчук І.С. повідомив, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів 

Результати голосування : 

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

Рішення №125 (додається). 

92. Заява Гнідець Х.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, №1 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №126 (додається). 

93. Заява Теглівець Г.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 : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №127 (додається). 

94. Заява Гореча 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 в кварталі забудови «За 

Лозінським», Жовківського району. 

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №128 (додається). 

95. Заява Зивер Ю.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. 

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, №12 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №129 (додається). 

96. Заява Походенько С.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. 

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. Залізнична, №13 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №130 (додається). 

97. Заява Осяк 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. 

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, №15 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №131 (додається). 

98. Заява Зінько 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. Небесної Сотні, №3 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №132 (додається). 



99. Заява Ногаль О.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, №16 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №133 (додається). 

100. Заява Ридкодим Д.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. 

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №134 (додається). 

101. Заява Турчин М.О., 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 : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 2,                 утрималось - 0. 

Рішення №135 (додається). 

102. Заява Жемели О.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. 

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №136 (додається). 

 

 

Сільський голова                                       Р.В.Зінько 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


