
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

                                                                                                                                     

Двадцять четвертої сесії сьомого демократичного скликання 

 

 

Річківської сільської ради 

 

Жовківського району Львівської області 

 

від 25 червня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

 

Двадцять четвертої сесії                                               VІІ – демократичного  

                                                                                               скликання  

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

25 червня 2018 року                                                                       с. Річки 

 

Головуючий :    сільський голова  Зінько Р.В.  

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат  Чорна В.Д. 

                                                  Сайчук І.С. 

                                                  Гнідець Г.М. 

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

землевпорядник Пилипишин В.О., директор спеціалізованої школи-інтернат 

І-ІІІ ступенів м. Рава-Руська Солтис А.Я. 

  Присутні: гр. Зивер Д.Я., Зінчин С.Г., Дорош І.І. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
1. Про встановлення ставки земельного податку та встановлення ставки 

податку на нерухоме майно на 2019 рік. 

2. Про затвердження детального плану території земельної ділянки під 

Річківську ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шевченка в с. Річки, Жовківського 

району Львівської області. 

3. Затвердження  рішень  виконкому. 

4. Затвердження  розпоряджень  сільського голови  виданих  в  міжсесійний  

період. 

5. Розгляд листа спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів Рава-Руська, 

№96 від 24.05.2018 року. 

6. Розгляд  листа  жителів с. Рата вул. Мельники. 

7. Розгляд  листа  жителів с. Шабельня вул. Залізнична. 

8. Розгляд  листа  Львівського прикордонного загону в/ч2144, №721/2723 від 

14.03.2018 року. 

9. Розгляд листа НВК «Рава-Руська школа-гімназія» , №60 від 04.05.2018 року 

та №82 від 12.06.2018 року.   

10. Розгляд листа ДНЗ с. Річки №46 від 07.06.2018 року та №48 від 18.06.2018 

року. 

11. Про прийняття звернення, щодо проведення перевірки ДП «Укрспирт» Рава-

Руська МПД. 

12. Про внесення змін в програму по придбанні житла для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 

13. Про затвердження звіту про незалежну оцінку земельних ділянок с. Рата, 

Шабельня, Річки. 

14. Про спрямування вільних лишків. 

15. Розгляд заяв. 

16. 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. Купчак Н.М 

7. Гнідець Г.М. 

8. Смутняк О.В. 

9. Рудий І.П. 

10. Чорна В.Д. 

 

 

    

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

депутатів з проектом порядку денного 24-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання.                 

Вирішили : затвердити проект порядку денного 24-ої сесії  VІІ-го 

демократичного скликання . 

Результати голосування : 

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

Рішення №1(додається). 

  По першому  питанні порядку денного слухали сільського голову                           

Зінько Р.В., про встановлення ставок земельного податку на 2019 рік. 

    Виступила депутат Річківської ради п. Дацко М.С., яка запропонувала 

встановити ставки земельного податку  для фізичних і юридичних осіб. 

Вирішили : затвердити запропоновані  ставки земельного податку для 

фізичних і юридичних осіб.     

 Результати голосування : 

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

Рішення №2 (додається). 

    Слухали сільського голову  Зінько Р.В., який запропонував встановити 

ставки податку на нерухоме майно на 2019 рік. 

Вирішили : встановити ставки податку на нерухоме майно згідно 

запропонованих. 

Результати голосування : 

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

Рішення №3 (додається). 

   По другому  питанні порядку денного слухали сільського голову                          
Зінько Р.В., про затвердження детального плану території земельної ділянки 

під Річківську ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шевченка в с. Річки Жовківського 

району Львівської області.          



Вирішили : затвердити детальний план території земельної ділянки під 

Річківську ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шевченка в с. Річки Жовківського 

району Львівської області.      

    14.39 год. депутат Купчак Н.М. зареєструвалася у листі реєстрації 

депутатів. 

Результати голосування : 

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

Рішення №4 (додається). 

   По третьому питанні порядку денного слухали сільського голову                     

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

№12-18 від 31.05.2018 року. 

Вирішили : затвердити рішення виконкому №12-18 від 31.05.2018 року. 

Результати голосування : 

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

Рішення №5 (додається). 

  По четвертому 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 №171 від   

04.05.2018 року «Про перенесення кредитів», №183 від 21.05.2018 року «Про 

перенесення кредитів», №214 від 15.06.2018 року «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку», №220 від 21.06.2018 року «Про 

надання матеріальної допомоги». 

Результати голосування : 

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

Рішення №6 (додається). 

    По п’ятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

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

школи-інтернат І-ІІІ ступенів м. Рава-Руська, №96 від 24.05.2018 року. 

   Виступив директор СШІ І-ІІІ ступенів п. Солтис А.Я., який повідомив 

присутніх депутатів, що дані кошти які вказані у листі-клопотанні в сумі 200 

тис. грн. потрібні на «Капітальний ремонт тепломережі корпусу №3 СШІ І-ІІІ 

ст. м. Рава-Руська Жовківського району» , який є частиною проекту 

«Капітальний ремонт корпусу №2 і №3 СШІ І-ІІІ ст. м. Рава-Руська». 

   Виступив депутат Когут В.С., який запропонував виділити кошти так, як в 

СШІ І-ІІІ ст. м. Рава-Руська навчається 52 дітей із сіл Рата, Річки, Шабельня. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Когут В.С., про виділення коштів СШІ І-ІІІ ст. м. Рава-Руська на капітальний 

ремонт тепломережі корпусу №3 СШІ І-ІІІ ст. м. Рава-Руська Жовківського 

району в сумі 200 тис.грн. 

Вирішили :  надати субвенцію відділу освіти Жовківської РДА у сумі                   

200 тис. грн. на «Капітальний ремонт тепломережі корпусу №3 СШІ І-ІІІ ст. 

м. Рава-Руська Жовківського району» . 

Результати голосування : 

                  за - 8,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 



Рішення №7 (додається). 

   По шостому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із листом жителів с. Рата 

вул. Мельники, щодо освітлення вулиці. 

Вирішили : направити лист-відповідь жителям с. Рата вул. Мельники. 

Результати голосування : 

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

Рішення №8 (додається). 

  По сьомому питанні порядку денного слухали сільського голову                

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

с. Шабельня вул. Залізнична про прокладання асфальту по вул. Залізнична. 

Вирішили : направити лист-відповідь жителям с. Шабельня вул. Залізнична. 

Результати голосування : 

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

Рішення №9 (додається). 

  По восьмому  питанні порядку денного слухали сільського голову                

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

прикордонного загону в/ч 2144 №721/2723 від 14.03.2018 року, про 

звільнення від сплати земельного податку на земельні ділянки, що 

перебувають у власності Львівського прикордонного загону в 2019 році. 

Вирішили : надати лист-відповідь Львівському прикордонному загону в/ч 

2144, щодо прийнятого рішення про встановлення ставок земельного податку 

на 2019 рік та звільнення від сплати земельного податку. 

Результати голосування : 

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

Рішення №10 (додається). 

  По дев’ятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із листом НВК «Рава-Руська 

школа-гімназія» про виділення коштів на придбання учнівських 

регульованих одномісних антисколіозних комплектів, інтерактивної панелі та 

багатофункціонального лазерного принтера . 

   Виступила депутат Чорна В.Д., яка запропонувала виділити кошти в сумі                 

20 тис.грн. 

   Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Чорної В.Д., про виділення коштів для НВК «Рава-Руська школа-гімназія» в 

сумі 20 тис.грн. 

Результати голосування : 

                   за - 7,                         проти  - 0,                 утрималось - 3. 

   Виступив депутат Рудий І.П., який запропонував виділити кошти в сумі                 

40 тис.грн. 

   Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Рудого І.П., про виділення коштів для НВК «Рава-Руська школа-гімназія» в 

сумі 40 тис.грн. 

Результати голосування : 

                   за - 5,                         проти  - 3,                 утрималось - 2. 



  Виступив депутат Когут В.С., який запропонував виділити кошти в сумі                 

35 тис.грн. 

   Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Когут В.С., про виділення коштів для НВК «Рава-Руська школа-гімназія» в 

сумі 35 тис.грн. 

Результати голосування : 

                   за - 8,                         проти  - 1,                 утрималось - 1. 

Вирішили : надати субвенцію відділу освіти Жовківської РДА для РВК 

«Рава-Руська школа-гімназія» у сумі 35 тис.грн. на придбання учнівських 

регульованих одномісних антисколіозних комплектів для учнів 2,3,4 класів, 

які навчаються в НВК «Рава-Руської школи-гімназії». 

Рішення №11 (додається). 

   По десятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із листом ДНЗ с. Річки №46 

від 07.06.2018 року про виділення коштів для придбання бензинової 

мотокоси та листом №48 від 18.06.2018 року про виділення коштів для 

придбання керамічної плитки, клею для плитки, спортивного обладнання. 

Вирішили : надати субвенцію відділу освіти Жовківської РДА у сумі                   

30 тис.грн. для ДНЗ с. Річки. 

Результати голосування : 

                   за - 8,                         проти  - 0,                 утрималось - 2. 

Рішення №12 (додається). 

  По одинадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про прийняття звернення щодо проведення перевірки ДП 

«Укрспирт» Рава-Руська МПД. 

Вирішили : направити звернення, щодо проведення перевірки ДП 

«Укрспирт» Рава-Руська МПД. 

Результати голосування : 

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

Рішення №13 (додається). 

   По дванадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про внесення змін в програму по придбанні житла для дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 

Вирішили : внести зміни в програму по придбанні житла для дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 

Результати голосування : 

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

Рішення №14 (додається). 

   По тринадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про затвердження звіту про незалежну оцінку земельних ділянок                  

с. Рата, Шабельня, Річки. 

Вирішили : затвердити звіт про незалежну оцінку земельних ділянок                  

с. Рата, Шабельня, Річки. 

Результати голосування : 

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



Рішення №15 (додається). 

  По чотирнадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В. про спрямування вільних лишків. 

  Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про те що кошти які закладені в 

бюджеті на 2018 рік, згідно програми про надання матеріальної допомоги на 

території Річківської сільської ради вже використані, а є ще багато заяв і 

прийнятих рішень про надання матеріальних допомог на виконання яких 

немає коштів. 

   Виступила депутат Дацко М.С., яка запропонувала додатково з вільних 

лишків перенести 500 тис.грн. на виконання програми про надання 

матеріальної допомоги на території Річківської сільської ради. 

Вирішили : спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 рік 

по загальному фонду на КТКВК 3242 КЕКВ 2730 

Результати голосування : 

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

Рішення №16 (додається). 

   По п’ятнадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                   

Зінько Р.В., про розгляд заяв:            

1. Заява Зінчин С.Г., про надання матеріальної допомоги на лікування 

дружини  Зінчин Марії Григорівни. 

    Виступила депутат Білан О.О., яка запропонувала надати матеріальну 

допомогу на лікування Зінчин М.Г. в сумі 20 тис. грн. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Білан О.О., про надання матеріальної допомоги на лікування в сумі                         

20 тис.грн. 

Вирішили : надати гр. Зінчин Степану Григоровичу матеріальну допомогу 

на лікування дружини – Зінчин Марії Григорівни в сумі 20 (двадцять) тис. 

грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №17 (додається). 

2. Заява Межви Ганни Тадеївни, про надання матеріальної допомоги на 

лікування, як інваліду дитинства І-ї групи. 

   Виступила депутат Чорна В.Д., яка запропонувала надати матеріальну 

допомогу на лікування Межви Г.Т. в сумі 5 тис. грн. 

 Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Чорної В.Д., про надання матеріальної допомоги на лікування в сумі                         

5 тис.грн. 

Вирішили : надати гр. Межві Ганні Тадеївні матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №18 (додається). 

3. Заява Войдило М.І., про надання матеріальної допомоги на лікування 

чоловіка – Войдило Івана Владиславовича . 



    Виступила депутат Чорна В.Д., яка запропонувала надати матеріальну 

допомогу на лікування Войдило І.В. в сумі 5 тис. грн. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Чорної В.Д., про надання матеріальної допомоги на лікування в сумі                         

5 тис.грн. 

Вирішили : надати гр. Войдило Марії Іванівні матеріальну допомогу на 

лікування чоловіка – Войдило Івана Владиславовича в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №19 (додається). 

4. Заява Шпитак М.А., про надання матеріальної допомоги на лікування 

дочки – Шпитак Андріани Сергіївни 2012 р.н. 

    Виступила депутат Купчак Н.М., яка запропонувала надати матеріальну 

допомогу на лікування Шпитак А.С. в сумі 50 тис. грн. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Купчак Н.М., про надання матеріальної допомоги на лікування в сумі                         

50 тис.грн. 

Вирішили : надати гр. Шпитак Мар’яні Андріївні матеріальну допомогу на 

лікування дочки – Шпитак Андріани Сергіївни в сумі 50 (п’ятдесят) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №20 (додається). 

5. Заява Лончинського М.О., про надання матеріальної допомоги на 

лікування дружини – Білан Любові Іванівни. 

    Виступила депутат Дацко М.С., яка запропонувала надати матеріальну 

допомогу на лікування Білан Л.І. в сумі 20 тис. грн. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Дацко М.С., про надання матеріальної допомоги на лікування в сумі                         

20 тис.грн. 

Вирішили : надати гр. Лончинському Мирону Омеляновичу матеріальну 

допомогу на лікування дружини – Білан Любові Іванівни в сумі 20 (двадцять) 

тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №21 (додається). 

6. Заява Бобик Г.В., про надання матеріальної допомоги на лікування. 

    Виступила депутат Купчак Н.М., яка запропонувала надати матеріальну 

допомогу на лікування Бобик Г.В. в сумі 5 тис. грн. 

  Сільський голова поставив на голосування пропозицію депутата                   

Купчак Н.М., про надання матеріальної допомоги на лікування в сумі                         

5 тис.грн. 

Вирішили : надати гр. Бобик Галині Віталіївні матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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



Рішення №22 (додається). 

7. Заява Данчук Н.І., про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : відкласти розгляд даної заяви до вияснення. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось –1. 

Рішення №23 (додається). 

   Слухали сільського голову  Зінько Р.В., який зачитав заяву жителів с. Рата 

вул. Проектна. 

Вирішили : відкласти розгляд даної заяви до наступної сесії. 

Результати голосування : 

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

Рішення №24 (додається).  

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

с. Шабельня вул. Моріна. 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №25 (додається). 

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

с. Шабельня про відведення кварталу забудови в с. Шабельня. 

Вирішили : провести збори у приміщенні НД в с. Шабельня для заслухання 

думки жителів с. Шабельня, щодо відведення земельних ділянок під квартал 

забудови в с. Шабельня. 

Результати голосування : 

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

Рішення №26 (додається). 

      Слухали  голову постійної комісії з питань будівництва 

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

засідання комісії про: 

 

1. Заява Теглівець М.П., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

змін цільового призначення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства на для будівництва та обслуговування 

жилого будинку,господарських будівель і споруд, площею 0,1170 га в 

с. Шабельня, вул. Моріна, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства на для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,господарських будівель і споруд, площею 0,1170 га в с. Шабельня 

по вул. Моріна, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №27 (додається).  
 



2. Заява Карпляк А.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1015 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №36 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1015 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №36 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №28 (додається).  
3. Заява Рибак О.М., 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  №6 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  №6 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №29 (додається).  
4. Заява Солило О.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1127 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №56 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1127 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №56 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №30 (додається).  
5. Заява Базюк М.Д., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1390 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №52 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1390 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №52 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №31 (додається).  



6. Заява Теглівець О.І., 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  №24 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  №24 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №32 (додається).  
7. Заява Віхоть Б.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  №35 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  №35 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №33 (додається).  
8. Заява Порохняк Л.Є., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1024 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №13 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1024 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №13 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №34 (додається).  
9. Заява Осфальд С.Р., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1046 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1046 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №7 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №35 (додається).  



10. Заява Головко М.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1012 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №16 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1012 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №16 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №36 (додається).  
11. Заява Чобітко Л.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1026 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №21 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1026 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №21 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №37 (додається).  
12. Заява Качан Н.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1035 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №8 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1035га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №8 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №38 (додається).  
13. Заява Мудрик М.А., 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  №20 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  №20 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №39 (додається).  



14. Заява Макар І.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1054га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №11 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1054 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №11 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №40 (додається).  
15. Заява Мацелко О.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1010га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №38 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  №38 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №41 (додається).  
16. Заява Галушко Р.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1336 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №50 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1336 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №50 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №42 (додається).  
17. Заява Баран М.О., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1327 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №48 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1327 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №48 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №43 (додається).  



18. Заява Мота Л.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1036 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №29 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1036 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №29 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №44 (додається).  
19. Заява Юнко А.А., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1046 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Польова  №5 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1046 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова  №5 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №45 (додається).  
20. Заява Мудрик А.А., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Ів.Франка  №13 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ів.Франка  №13 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №46 (додається).  
21. Заява Рудого В.А., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Ів.Франка  №14 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №47 (додається).  



22. Заява Голаєвич А.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Ів.Франка  №8 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ів.Франка  №8 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №48 (додається).  
23. Заява Кондзелко І.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1024 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1024 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №49 (додається).  
24. Заява Пушкар О.А., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №50(додається).  
25. Заява Снігур Г.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Грушевського  №22 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №51 (додається).  



26. Заява Глива М.Є., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Небесної Сотні  №19 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Небесної Сотні №19 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №52 (додається).  
27. Заява Коцур У.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Небесної Сотні  №15 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №53 (додається).  
28. Заява Смутняк О.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1003 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1003 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

с. Рата, Жовківського району. 

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

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

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

Рішення №54 (додається).  
29. Заява Кохан Х.Є., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Небесної Сотні  №21 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Небесної Сотні №21 в                               

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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



 

 

Рішення №55 (додається).  
30. Заява Нестерак Т.Р., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Небесної Сотні  №23 в с. Рата, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №56 (додається).  
31. Заява Длугань М.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,0961 га для індивідуального 

садівництва по вул. Ів.Франка (5-ий ряд) в с. Рата, Жовківського 

району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,0961 га для індивідуального садівництва по                             

вул. Ів.Франка (5-ий ряд) в с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №57 (додається).  
32. Заява Задорожна В.Я. про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,0961 га для індивідуального 

садівництва по вул. Ів.Франка (5-ий ряд) в с. Рата, Жовківського 

району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,0961 га для індивідуального садівництва по                                 

вул. Ів.Франка (5-ий ряд) в с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №58 (додається).  
33. Заява Климко Т.Л., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,0961 га для індивідуального 

садівництва по вул. Ів.Франка (5-ий ряд) в с. Рата, Жовківського 

району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,0961 га для індивідуального садівництва по                             

вул. Ів.Франка (5-ий ряд) в с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №59 (додається).  



34. Заява Пушкар М.А., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,0961 га для індивідуального 

садівництва по вул. Ів.Франка (5-ий ряд) в с. Рата, Жовківського 

району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,0961 га для індивідуального садівництва по вул. 

Ів.Франка (5-ий ряд) в с. Рата, Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №60 (додається).  
35. Заява Когут Р.В., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Шабельня, Жовківського району. 

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №61 (додається). 

36. Заява Безлюдько Ю.В., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Шабельня, Жовківського району. 

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №62 (додається). 

37. Заява Мисан П.І., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Шабельня, Жовківського району. 

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №63 (додається). 

38. Заява Стась Т.К., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Шабельня, Жовківського району. 

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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



Рішення №64 (додається). 

39. Заява Майкут М.М., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Шабельня, Жовківського району. 

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №65 (додається). 

40. Заява Тітов В.В., про внесення змін у рішення №66 від                   

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

Вирішили :  внести зміни у рішення №66 від 14.03.2018 року 22-ї сесії VIІ-го 

демократичного скликання. 

Результати голосування : 

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

Рішення №66 (додається). 

41. Заява Костевич М.С., 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 -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №67 (додається). 

42. Заява Грицак О.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 -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №68 (додається). 

43. Заява Грицак А.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,12 га для ведення 

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

району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,12 га для ведення індивідуального садівництва в                         

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

Результати голосування :  



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

Рішення №69 (додається). 

44. Заява Карпляк О.Й., 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 -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №70 (додається). 

45. Заява Кобринець М.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,0700 га для ведення 

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

району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,0700 га для ведення індивідуального садівництва в                         

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

Результати голосування :  

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

Рішення №71 (додається). 

46. Заява Осфальд Л.Е., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,0842 га для ведення 

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

району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,0842 га для ведення індивідуального садівництва в                         

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

Результати голосування :  

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

Рішення №72 (додається). 

47. Заява Гливи М.П., про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Моріна  №71в  с. Шабельня, Жовківського 

району. 

Вирішили : затвердити  технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            

вул. Моріна  №71 в  с. Шабельня, Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №73 (додається).  



48. Заява Старчака С.Ю., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1569 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Моріна в с. Шабельня, Жовківського району. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1569 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Моріна в с. Шабельня, 

Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №74 (додається).  
49. Заява Комушинського М.Є., про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

площею 0,12 га для ведення індивідуального садівництва по                            

вул. Пасічна в с. Шабельня 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. Пасічна в с. Шабельня Жовківського 

району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №75 (додається). 

50. Заява Білець Н.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 -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №76 (додається). 

51. Заява Клебан О.І., 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 -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №77 (додається). 



52. Заява Дацко Б.Д., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства в с. Річки  по                           

вул. Космічна Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,2622 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Річки  по вул. Космічна 

Жовківського району. 

Депутат Дацко М.С. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

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

Рішення №78 (додається). 

53. Заява Летій І.Ф., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення індивідуального садівництва по в с. Рата , Жовківського 

району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1082 га для ведення 

індивідуального садівництва в с. Рата урочище  «Пастерник» Жовківського 

району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №79 (додається). 

54. Заява Білан Г.І., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення індивідуального садівництва в с. Річки  по вул. Шевченка, 

Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1200 га для ведення 

індивідуального садівництва в с. Річки  по вул. Шевченка Жовківського 

району. 

Депутат Білан О.О. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

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

Рішення №80 (додається). 

55. Заява Рибак О.Б., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення індивідуального садівництва в с. Річки  по вул. Шевченка 

Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для ведення 

індивідуального садівництва в с. Річки  по вул. Шевченка Жовківського 

району. 



Результати голосування : 

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

Рішення №81 (додається). 

56. Заява Задорожної М.В., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення індивідуального садівництва в с. Річки  по вул. Шевченка 

Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для ведення 

індивідуального садівництва в с. Річки  по вул. Шевченка Жовківського 

району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №82 (додається). 

57. Заява Головко М.І., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення індивідуального садівництва в с. Рата (за домогосподарством 

Чепіль С.В.) Жовківського району. 

Вирішили : відмовити у клопотанні, оскільки до даної земельної ділянки 

нема доїзду. 

Результати голосування : 

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

Рішення №83 (додається). 

58. Заява Войдило М.І., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. 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, №9 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №84 (додається). 

59. Заява Дудич І.М., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. 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, №2 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №85 (додається). 



60. Заява Слотвінського Р.Е., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. 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, №11 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №86 (додається). 

61. Заява Марчишак М.Я., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Річки, Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Річки, вул. Волошкова, №11 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №87 (додається). 

62. Заява Зивер О.С., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Річки, Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Річки, вул. Волошкова, №24 Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №88 (додається). 

63. Заява Потопило І.П., про добровільну відмову від рішення №39 від 

15.02.2018року,  про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва по вул. Моріна в с. Шабельня Жовківського 

району. 

 Вирішили : задовольнити дане клопотання. 

Результати голосування : 

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

Рішення №89 (додається 

64. Заява Потопило О.І., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 



орієнтовною площею 0,06 га для ведення індивідуального садівництва 

по вул. Моріна в с. Шабельня Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

ведення індивідуального садівництва по вул. Моріна в с. Шабельня 

Результати голосування : 

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

Рішення №90 (додається). 

65. Заява Чорній Я.М., про добровільну відмову від рішення №36 від 

14.03.2016року, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рата по                             

вул. П.Ратенського (1-ий ряд город) Жовківського району. 

 Вирішили : задовольнити дане клопотання. 

Результати голосування : 

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

Рішення №91 (додається 

66. Заява Летій І.Ф., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рата по                           

вул. П.Ратенського (1-ий ряд город) Жовківського району. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1156 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рата по вул. П.Ратенського (1-ий 

ряд город) Жовківського району. 

Результати голосування : 

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

Рішення №92 (додається). 

67. Заява Пелешко І.Д., про погодження меж в технічній документації. 

Вирішили : затвердити акт постійної комісії від 25.06.2018 року про 

погодження меж в технічній документації між землекористувачами               

Пелешко І.Д. і Хазієвої Г. в с. Шабельня по вул. вул. Моріна,132  

Жовківського району 

Результати голосування : 

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

Рішення №93 (додається). 

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

с. Шабельня вул. Залізнична, 51А-60,  про прокладання дороги від буд. 

№51до буд. №60 

Вирішили : направити лист-відповідь жителям с. Шабельня вул. Залізнична, 

51А-60. 

Результати голосування : 

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

Рішення №94 (додається).  



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

с. Шабельня вул. Залізнична, 51А-60, про облаштування дитячого 

майданчика на вул. Залізничні. 

Вирішили : направити лист-відповідь жителям с. Шабельня вул. Залізнична, 

51А-60. 

Результати голосування : 

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

Рішення №95 (додається).  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                       Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


