
 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

 

     Чотирнадцята  сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  01 лютого 2017  року                                               № 1 

                  с. Річки 

   Про затвердження порядку   

денного 14-ї сесії                                                                                                                                      

Річківської сільської ради. 

 

   Керуючись ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сесія Річківської сільської ради 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

Затвердити наступний порядок денний 14-ї сесії Річківської сільської ради: 
 

 

 

1. Розгляд заяв. 

2. Звіт сільського голови за 2016 рік про виконання бюджету. 

3. Затвердження генерального плану с. Річки. 

4. Затвердження генерального плану с. Рата. 

5. Затвердження генерального плану с. Шабельня. 

6. Розгляд листа військової частини А1524 від 30.12.2016 року. 

7. Затвердження положення про преміювання. 

8. Затвердження програм. 

9. Розгляд листа завідуючої ДНЗ с. Річки. 

10. Різне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                   Р.В.Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року                                                   №2 

           с. Річки 
 Про затвердження детального 

плану території земельної ділянки і  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 

Розглянувши заяву Суха Руслани Степанівни, про затвердження детального плану 

території земельної ділянки у с.Рата Жовеівського р-ну по вул.22-го Січня для 

будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд, та керуючись 

п.42 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.19 Закону 

України “Про регулювання містобудівної діяльності”, беручи до уваги проведення 

громадських слухань, Річківська сільська рада вирішила: 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити детальний план території  земельної ділянки, щодо будівництва та 

обслуговування житлового будинку і господарських споруд по вул.22-го Січня 

в с.Рата Жовківського р-ну, площею 0,1269 га. 

2.  Надати, Суха Руслані Степанівні, дозвіл на розроблення (з урахуванням вимог 

державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1269  га , 

розташованої на території Річківської сільської ради Жовківського району 

Львівської області в с. Рата по вул.22-го Січня,20а для будівництва і 

обслуговування житлового будинку та господарських споруд. 

3. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягає 

погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

                 Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №3 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Сохань Ірини Володимирівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник» 

Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Сохань Ірині Володимирівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1034 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище «Пастерник», для 

ведення індивідуального садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №4 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баран Віктора Йосифовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник» 

Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Баран Віктору Йосифовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0919 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище «Пастерник», для 

ведення індивідуального садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №5 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Таньчин Ярослава Степановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник» 

Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Таньчин Ярославу Степановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1200 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище «Пастерник», для 

ведення індивідуального садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №6 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Бобик Романа Зіновійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник» 

Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Бобик Роману Зіновійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1200 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище «Пастерник», для 

ведення індивідуального садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №7 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Галань Ярослава Івановича та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), та 

керуючись  ст. 12, 40,188,121,186 Земельного кодексу  України, ст. 56 Закону України 

«Про землеустрій» та ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості),  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: Львівська обл. Жовківський 

р-н, с.Рата вул.П.Ратенського,35а, розроблену ТзОВ «Юридично землевпорядна фірма». 

2. Передати у власність гр. Галань Ярославу Івановичу, земельну ділянку площею 

0,0877га, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:02:001:0024, код 

класифікації видів цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Галань Ярославу Івановичу, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Галань Ярославу Івановичу, виконувати обов`язки власника земельної ділянки  

відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

               Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №8 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Порохняк Василя Єгоровича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник» 

Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Порохняк Василю Єгоровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1200 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище «Пастерник», для 

ведення індивідуального садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №9 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Баликової Людмили Франківни та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), та 

керуючись  ст. 12, 40,188,121,186 Земельного кодексу  України, ст. 56 Закону України 

«Про землеустрій» та ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості),  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: Львівська обл. Жовківський 

р-н, с.Рата вул.П.Ратенського,32, розроблену ТзОВ «Азимут плюс». 

2. Передати у власність гр. Баликовій Людмилі Франківні, земельну ділянку площею 

0,2109 га, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:02:001:0022, код 

класифікації видів цільового призначення земель 02.01. 

3. Гр., Баликовій Людмилі Франківні, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Баликовій Людмилі Франківні, виконувати обов`язки власника земельної ділянки  

відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

               Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №10 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Швед Ірини Іванівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник» 

Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Швед Ірині Іванівні, дозвіл на розроблення (з урахуванням 

вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1059 га , 

розташованої на території Річківської сільської ради Жовківського району 

Львівської області в с. Рата урочище «Пастерник», для ведення 

індивідуального садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №11 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Волинець Віри Володимирівни та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей 12,35, 116, 118, 121, 186-1  Земельного 

кодексу України, керуючись статтями 26, 33  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. Волинець 

Віри Володимирівни,  площею 0,0752 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:005:0025 для індивідуального садівництва, розташованої за адресою     

с. Рата уз. Бойня  Жовківського р-ну Львівської обл. Річківської с.р.. 

2. Передати , гр. Волинець Вірі Володимирівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0025, для індивідуального 

садівництва, розташованої за адресою с. Рата уз.Бойня  Жовківського р-ну Львівської 

обл. Річківської с.р 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

              Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №12 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Стадницького Андрія Ярославовича та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей 12,35, 116, 118, 121, 186-1  Земельного 

кодексу України, керуючись статтями 26, 33  Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  

Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. Стадницькому 

Андрію Ярославовичу,  площею 0,0853 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:005:0030 для індивідуального садівництва, розташованої за адресою     с. Рата уз. 

Бойня  Жовківського р-ну Львівської обл. Річківської с.р.. 

2. Передати , гр. Стадницькому Андрію Ярославовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0030, для індивідуального садівництва, 

розташованої за адресою с. Рата уз.Бойня  Жовківського р-ну Львівської обл. Річківської с.р 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

        Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №13 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Юнко Андрія Івановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник» 

Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Юнко Андрію Івановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1058 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище «Пастерник», для 

ведення індивідуального садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №13а 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Юнко Андрія Івановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Рата урочище «Пастерник» Жовківського р-

ну, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 33,118, 121-122 Земельного кодексу України, Річківська 

сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Юнко Андрію Івановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,2910 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище «Пастерник», для 

ведення ОСГ. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

  

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №14 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Пелех Олесі Степанівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Шабельня по вул. Моріна Жовківського р-ну, 

відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 33,118, 121-122 Земельного кодексу України, Річківська 

сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Пелех Олесі Степанівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,47 га , розташованої на території Річківської сільської 

ради Жовківського району Львівської області в с. Шабельня по вул. Моріна, 

для ведення ОСГ. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №15 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Смик Володимира Ігоровича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата узвіз «Лонка» Жовківського р-ну, 

відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу України, Річківська 

сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Смик Володимиру Ігоровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,08 га , розташованої на території Річківської сільської 

ради Жовківського району Львівської області в с. Рата узвіз «Лонка», для 

ведення індивідуального садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №16 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Ногаль Андрія Ігоровича та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), та 

керуючись  ст. 12, 40,188,121,186 Земельного кодексу  України, ст. 56 Закону України 

«Про землеустрій» та ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості),  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: Львівська обл. Жовківський 

р-н, с.Шабельня вул.Січ. Стрільців,8, розроблену ТзОВ «Рава-зем Сервіс». 

2. Передати у власність гр. Ногаль Андрію Ігоровичу, земельну ділянку площею 0,1200 га, 

цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:03:005:0049, код класифікації видів 

цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Ногаль Андрію Ігоровичу, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Ногаль Андрію Ігоровичу, виконувати обов`язки власника земельної ділянки  

відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

               Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   № 17 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Теглівець Миколи Петровича та проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 12,35, 116, 118, 121, 

186-1  Земельного кодексу України, керуючись статтями 26, 33  Закону  

України  ,,Про місцеве самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської 

ради вирішила : 

 

1.Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. 

Теглівець Миколи Петровича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:03:006:0029,для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, розташованої за адресою с. Шабельня вул.Шевченка,12  

Жовківського р-ну Львівської обл. Річківської с.р.. 

2. Передати , гр. Теглівець Миколі Петровичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:03:006:00292, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, розташованої за адресою 

с. Шабельня вул.Шевченка,12  Жовківського р-ну Львівської обл. Річківської 

с.р. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в 

установленому законодавством  порядку. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

              Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  01 лютого 2017 року   №18 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 
 

 Розглянувши заяву гр. Длугань Андрія Івановича та проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 12,35, 

116, 118, 121, 186-1  Земельного кодексу України, керуючись статтями 26, 33  

Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  Україні '' сесія Річківської 

сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної 

ділянки  гр. Длугань Андрію Івановичу,  площею 0,1200 га, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0046 для 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою  с. Рата уз. 

Пастерник  Жовківського р-ну Львівської обл. Річківської с.р. 

2. Передати , гр. Длугань Андрію Івановичу, у власність земельну 

ділянку, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0046, для індивідуального садівництва, 

розташованої за адресою с. Рата уз.Пастерник  Жовківського р-ну 

Львівської обл. Річківської с.р. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в 

установленому законодавством  порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та 

охорони природи. 

 

 

              Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №19 

            с. Річки            
про добровільну відмову від наданого рішення 

 Розглянувши клопотання гр. Коцур Наталії Миронівни про відмову від наданого рішення 

№71 від 20.09.2016р. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в с.Рата Жовківського 

р-ну, ур.Пастерник та керуючись  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Рішення №71 від 20.09.2016р. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в 

с.Рата Жовківського р-ну, ур.Пастерник, вважати недійсним. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

               Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №20 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Коцур Уляни Миронівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник» 

Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Коцур Уляні Миронівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12 га , розташованої на території Річківської сільської 

ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище «Пастерник», 

для ведення індивідуального садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №21 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Козяк Зіновія Михайловича та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), та 

керуючись  ст. 12, 40,188,121,186 Земельного кодексу  України, ст. 56 Закону України 

«Про землеустрій» та ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості),  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: Львівська обл. Жовківський 

р-н, с.Шабельня вул.Січ. Стрільців,1, розроблену ТзОВ «Західземпроект». 

2. Передати у власність гр. Козяк Зіновію Михайловичу, земельну ділянку площею 0,1200 

га, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:03:005:0103, код 

класифікації видів цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Козяк Зіновію Михайловичу, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Козяк Зіновію Михайловичу, виконувати обов`язки власника земельної ділянки  

відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

               Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №22 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Мельнечук Віри Зіновіївни та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), та 

керуючись  ст. 12, 40,188,121,186 Земельного кодексу  України, ст. 56 Закону України 

«Про землеустрій» та ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості),  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: Львівська обл. Жовківський 

р-н, с.Шабельня вул.Малинова,1, розроблену ТзОВ «Західземпроект». 

2. Передати у власність гр. Мельнечук Вірі Зіновіївні, земельну ділянку площею 0,1200 га, 

цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:03:005:0104, код класифікації видів 

цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Мельнечук Вірі Зіновіївні, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Мельнечук Вірі Зіновіївні, виконувати обов`язки власника земельної ділянки  

відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

               Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №23 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Гнап Романа Івановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Шабельня Жовківського р-ну, 

враховуючи результати громадського обговорення у с.Шабельня та  

відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу України, Річківська 

сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №24 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Свідницької Пелагеї Миколаївни , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Шабельня Жовківського р-ну, враховуючи 

результати громадського обговорення у с.Шабельня та  відповідно до статті 

26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 33,118, 

121-122 Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №25 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Левандовської Ольги Миколаївни , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Шабельня Жовківського р-ну, враховуючи 

результати громадського обговорення у с.Шабельня та  відповідно до статті 

26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 33,118, 

121-122 Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №26 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Рудої Людмили Мечиславівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Шабельня по вул. Моріна Жовківського р-ну, 

відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 33,118, 121-122 Земельного кодексу України, Річківська 

сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Рудій Людмилі Мечиславівній, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,35 га , розташованої на території Річківської сільської 

ради Жовківського району Львівської області в с. Шабельня по вул. Моріна, 

для ведення ОСГ. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №27 

            с. Річки            
про добровільну відмову від наданого рішення 

 Розглянувши клопотання гр. Плюти Ольги Миронівни про відмову від наданого рішення 

№54 від 20.09.2016р. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в с.Рата Жовківського 

р-ну, ур.Пастерник та керуючись  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Рішення №52 від 20.09.2016р. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в 

с.Рата Жовківського р-ну, ур.Пастерник, вважати недійсним. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №28 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Чемерис Уляни Євгенівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник» 

Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Чемерис Уляні Євгенівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1068 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище «Пастерник», для 

ведення індивідуального садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №29 

            с. Річки            
про добровільну відмову від наданого рішення 

 Розглянувши клопотання гр. Гливи Євгена Романовича про відмову від наданого рішення 

№54 від 20.09.2016р. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в с.Рата Жовківського 

р-ну, ур.Пастерник та керуючись  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Рішення №54 від 20.09.2016р. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в 

с.Рата Жовківського р-ну, ур.Пастерник, вважати недійсним. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

           Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №30 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Гливи Анни Євгенівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник» 

Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Гливі Анні Євгенівні, дозвіл на розроблення (з урахуванням 

вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 

га , розташованої на території Річківської сільської ради Жовківського 

району Львівської області в с. Рата урочище «Пастерник», для ведення 

індивідуального садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року              №31 

           с. Річки 

   Про надання дозволу депутатам  

Річківської сільської ради права  

голосувати при розгляді поданих  

ними заяв чи близьких родичів 

 

 Розглянувши заяви про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку і споруд в с. Рата  Жовківського р-ну, 

керуючись ст. 26, ст..49 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Річківська сільська рада  

 

вирішила: 
  

 Надати право голосу депутатам Річківської сільської ради при розгляді 

поданих ними заяв чи близьких родичів, щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

 

 

 

 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №32 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Смутняк Ольги Володимирівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Смутняк Ользі Володимирівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1003 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул.Шевченка,1, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №33 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Солило Михайла Михайловича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Солило Михайлу Михайловичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул.Шевченка,2, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №34 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Когут Валерія Валерійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Когут Валерію Валерійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул.Шевченка,3, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №35 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Пушкар Михайла Володимировича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Пушкар Михайлу Володимировичу, дозвіл на розроблення 

(з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул.Шевченка,4, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №36 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Кобринець Івана Михайловича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Кобринець Івану Михайловичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул.Шевченка,5, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №37 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Горечого Богдана Богдановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Горечому Богдану Богдановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул.Шевченка,6, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №38 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Теглівець Степана Ігоровича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Теглівець Степану Ігоровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул.Шевченка,7, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №39 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Вергун Юрія Ярославовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Вергун Юрію Ярославовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул.Шевченка,8, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №40 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Климко Степана Степановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Климко Степану Степановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул.Шевченка,9, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №41 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Юнко Мирослави Степанівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Юнко Мирославі Степанівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1004 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул.Шевченка,10, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №42 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Нестерак Василя Омеляновича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Нестерак Василю Омеляновичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Небесної Сотні,1, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №43 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Рудого Романа Володимировича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Рудому Роману Володимировичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Небесної Сотні,3, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №44 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Бенько Катерини Володимирівни , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Бенько Катерині Володимирівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Небесної Сотні,5, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №45 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Гнідець Ганни Мечиславівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Гнідець Ганні Мечиславівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Небесної Сотні,7, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №46 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Сохань Ірини Володимирівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Сохань Ірині Володимирівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Небесної Сотні,9, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

   4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №47 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Теглівець Ігора Степановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Теглівець Ігорю Степановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Небесної Сотні,11, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

   4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №48 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Мота Руслана Івановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Моті Руслану Івановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Небесної Сотні,13, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2.  Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

   4.  Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №49 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Коцур Уляни Миронівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Коцур Уляні Миронівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Небесної Сотні,15, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                       VІІ – демократичного скликан 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №50 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Чемерис Уляни Євгенівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Чемерис Уляні Євгенівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Небесної Сотні,17, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №51 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Глива Мирослава Євгеновича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Глива Мирославу Євгеновичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Небесної Сотні,19, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №52 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Кохан Христини Євгенівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Кохан Христині Євгенівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Небесної Сотні,21, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №53 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Нестерак Тараса Романовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Нестерак Тарасу Романовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Небесної Сотні,23, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №54 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Юнко Ігора Олексійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Юнко Ігорю Олексійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1028 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Небесної Сотні,25, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №55 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баран Андрія Мар`яновича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Баран Андрію Мар`яновичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1041 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Небесної Сотні,27, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №56 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Данькевич Катерини Миколаївни , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Данькевич Катерині Миколаївні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1080 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,1, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №57 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Файзуллін Галини Андріївни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Файзуллін Галині Андріївні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,2, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №58 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Копійчак Олега Михайловича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Копійчак Олегу Михайловичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1023 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,3, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №59 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Файзуллін Катерини Василівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Файзуллін Катерині Василівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,4, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №60 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Юнко Олександри Федорівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Юнко Олександрі Федорівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1011 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,5, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №61 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баран Олега Едвардовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Баран Олегу Едвардовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,6, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №62 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Корній Мирослави Степанівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Корній Мирославі Степанівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,7, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №63 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Плесак Андрія Мироновича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Плесак Андрію Мироновичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,8, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №64 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Гавриляк Мар`яни Михайлівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Гавриляк Мар`яні Михайлівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,9, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №65 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Харко Петра Петровича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Харко Петру Петровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,10, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №66 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Галушка Назара Володимировича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Галушка Назару Володимировичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,11, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №67 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Проць Василя Андрійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Проць Василю Андрійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,12, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №68 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Карпляк Юлії Стефанівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Карпляк Юлії  Стефанівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1002 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,13, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №69 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Бармін Володимира Степановича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Бармін Володимиру Степановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,14, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                       VІІ – демократичного склика 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №70 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Пушкар Остапа Андрійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Пушкар Остапу Андрійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,15, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №71 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Степанова  Ярослава Олеговича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Степанову Ярославу Олеговичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,16, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №72 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Чорній Романа Ярославовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Чорній Роману Ярославовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,17, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №73 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Шибунько Ірини Анатоліївни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Шибунько Ірині Анатоліївні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,18, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №74 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Мельник Володимира Антоновича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Мельник Володимиру Антоновичу, дозвіл на розроблення 

(з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,20, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №75 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Снігур Галини Михайлівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Снігур Галині Михайлівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,22, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №76 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Головко Вікторії Валеріївни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Головко Вікторії Валеріївні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,24, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №77 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Кондзелко Івана Степановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Кондзелко Івану Степановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1024 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Грушевського,26, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №78 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Пилипишин Юрія Мирославовича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Пилипишин Юрію Мирославовичу, дозвіл на розроблення 

(з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,1, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №79 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Сіканчук Богдана Степановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Сіканчук Богдану Степановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1001 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,2, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №80 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Періг Віталія Володимировича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Періг Віталію Володимировичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,3, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №81 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Бакай Назара Едуардовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Бакай Назару Едуардовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,4, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №82 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Лучків Максима Ярославовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Лучків Максиму Ярославовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,5, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №83 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Тарас Сергія Романовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Тарас Сергію Романовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,6, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №84 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Кустик Людмили Вікторівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Кустик Людмилі Вікторівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,7, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №85 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Голаєвич Андрія Івановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Голаєвич АндріюІвановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,8, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

            4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №86 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Бринь Павла Зеновійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Бринь Павлу Зеновійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,9, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №87 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баран Степана Степановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Баран Степану Степановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,10, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №88 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баран Дмитра Тадеушовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Баран Дмитру Тадеушовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,11, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №89 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Дмитрішин Оксани Ярославівни , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Дмитрішин Оксані Ярославівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,12, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №90 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Мудрик Андрія Андрійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Мудрик Андрію Андрійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,13, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №91 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Рудого Володимира Андрійовича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Рудому Володимиру Андрійовичу , дозвіл на розроблення 

(з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,14, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №92 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Нестерак Петра Петровича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Нестерак Петру Петровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,15, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №93 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Бобик Романа Зіновійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Бобик Роману Зіновійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,17, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №94 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Процик Володимира Ярославовича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Процик Володимиру Ярославовичу, дозвіл на розроблення 

(з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,19, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №95 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Климко Любомира Любомировича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Климко Любомиру Любомировичу, дозвіл на розроблення 

(з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,21, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №96 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Оливко Наталії Миколаївни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Оливко Наталії Миколаївні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,23, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №97 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Купчак Надії Михайлівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №26 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Башня» Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Купчак Надії Михайлівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Ів.Франка,25, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №98 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Чирич Василя Васильовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Чирич Василю Васильовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1372 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,1, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №99 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Базюк Анни Дмитрівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Базюк Анні Дмитрівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1039 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,2, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №100 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Яворської Надії Валеріївни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Яворській Надії Валеріївні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1080 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,3, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №101 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Панченко Юрія Володимировича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Панченко Юрію Володимировичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1025 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,4, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

            4.  Термін дії рішення 18 місяців. 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №102 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Юнко Андрія Андрійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Юнко Андрію Андрійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1046 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,5, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №103 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Рибак Олександра Михайловича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Рибак Олександру Михайловичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1023 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,6, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №104 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Горечої Ірини Сергіївни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Горечій Ірині Сергіївні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1046 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,7, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №105 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Качан Наталії Вікторівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Кочан Наталії Вікторівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1035 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,8, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №106 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Осфальд Тараса Сергійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Осфальд Тарасу Сергійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1157 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,9, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №107 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баран Валерія Валерійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Баран Валерію Валерійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1035 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,10, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №108 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Осмачко Ірини Іванівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Осмачко Ірині Іванівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1054 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,11, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №109 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Рудого Андрія Андрійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Рудому Андрію Андрійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1023 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,12, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №110 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Порохняк Лідії Єгорівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Порохняк Лідії Єгорівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1024 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,13, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №111 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Плесак Богдана Андрійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Плесак Богдану Андрійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1028 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,14, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №112 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Мавдрик Наталії Ігорівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Мавдрик Наталії Ігорівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1004 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,15, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №113 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Головко Михайла Івановича відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і 

споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Головко Михайлу Івановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1012 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,16, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №114 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Сенько Дениса Олександровича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Сенько Денису Олександровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1018 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,17, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                       VІІ – демократичного скликан 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №115 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Таньчин Ярослава Степановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Таньчин Ярославу Степановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1018 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,18, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №116 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Семак Івана Андрійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Семак Івану Андрійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1019 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,19, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №117 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Мудрик Миколи Андрійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Мудрик Миколі Андрійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1002 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,20, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №118 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Чобітко Лесі Михайлівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Чобітко Лесі Михайлівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1026 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,21, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №119 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Шаргородської Надії Іванівни-Тадеушівни , про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і 

споруд в с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції 

України, статей 12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-

25 Закону України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської 

сільської ради від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану 

території кварталу  індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» 

Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Шаргородській Надії Іванівні-Тадеушівні, дозвіл на 

розроблення (з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у 

сфері землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1011 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,22, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №120 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Сохань Оксани Михайлівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Сохань Оксані Михайлівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1025 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,23, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №121 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Теглівець Олега Ігоровича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Теглівець Олегу Ігоровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1002 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,24, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №122 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Луцик Олега Івановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Луцик Олегу Івановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1004 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,25, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №123 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Фадєєвої Ольги Володимирівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Фадєєвій Ользі Володимирівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1002 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,26, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №124 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Юрченко Євгенії Вікторівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Юрченко Євгенії Вікторівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1011 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,27, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №125 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Головко Роману Йосиповичу , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Головко Роману Йосиповичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1010 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,28, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №126 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Мота Лесі Іванівни , про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Мота Лесі Іванівні, дозвіл на розроблення (з урахуванням 

вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1036 га , 

розташованої на території Річківської сільської ради Жовківського району 

Львівської області в с. Рата по вул. Польова,29, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №127 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Галань Оксани Вячеславівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Галань Оксані Вячеславівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1008 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,30, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №128 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Булаги Ярини Степанівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Булазі Ярині Степанівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1001 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,31, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №129 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Онищак Михайла Володимировича , про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і 

споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Онищак Михайлу Володимировичу, дозвіл на розроблення 

(з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1003 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,32, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №130 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Виноградової Наталії Михайлівні , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Виноградовій Наталії Михайлівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1003 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,33, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №131 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Брезовського Максима Миколайовича, про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і 

споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Брезовському Максиму Миколайовичу, дозвіл на 

розроблення (з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у 

сфері землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1001 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,34, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №132 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Віхоть Богдани Володимирівної , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Віхоть Богдані Володимирівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1008 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,35, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №133 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Карпляк Степана Стефановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Карпляк Степану Стефановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1015 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,36, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №134 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Мацелко Оксани Михайлівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Мацелко Оксані Михайлівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1010 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,38, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №135 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Гриняк Юлії Романівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Гриняк Юлії Романівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1020 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,40, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №136 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Клепач Наталії Михайлівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Клепач Наталії Михайлівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1006 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,42, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №137 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Пушкар Володимира Валерійовича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Пушкар Володимиру Валерійовичу, дозвіл на розроблення 

(з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1112 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,44, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №138 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Галушко Людмили Григорівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Галушко Людмилі Григорівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1185 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,46, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №139 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баран Марії Олексіївни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Баран Марії Олексіївні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1327 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,48, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №140 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Галушко Романа Володимировича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Галушко Роману Володимировичу, дозвіл на розроблення 

(з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1336 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,50, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №141 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Базюк Миколи Дмитровича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Базюк Миколі Дмитровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1390 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,52, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №142 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Смутняк Катерини Володимирівни , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Смутняк Катерині Володимирівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1200 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,54, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №143 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Солило Олени Володимирівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, рішення №25 13-ої сесії Річківської сільської ради 

від 22.12.2016р. «Про затвердження детального плану території кварталу  

індивідуальної житлової забудови в урочищі Смоляки» Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Надати, Солило Олені Володимирівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1127 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,56, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

          4. Термін дії рішення 18 місяців. 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №144 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Барчишин Ірини Володимирівни , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №145 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баран Віктора Йосифовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №146 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Соболь Мар`яни Андріївни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №147 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Фадєєвої Галини Євгенівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №148 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Луцик Наталії Ярославівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №149 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Бобик Галини Віталіївни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №150 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Лапчик Марії Ярославівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №151 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Турчин Ярини Володимирівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №152 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Головко Галини Володимирівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №153 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баран Марії Григорівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №154 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Степанов Олега Анатолійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №155 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Порохняк Василя Єгоровича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №156 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Кінах Світлани Романівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №157 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Зубрової Галини Михайлівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №158 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Плюта Михайла Євгеновича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №159 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Рудої Ірини Андріївни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №160 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Климко Тетяни Любомирівної , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №161 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Швед Степана Степановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №162 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Смутняк Галини Іванівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №163 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Галушка Рафії Галаутдіновної , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №164 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Віхоть Олесі Володимирівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №165 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Нестерак Ірини Миронівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №166 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Карпляк Андрія Стефановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №167 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Чепель Ірини Іванівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №168 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Осмачко Марії Степанівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №169 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Городецького Олега Андрійовича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №170 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Смик Ігора Миколайовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №171 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Костевич Марії Яківни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №172 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баран Ігоря Миколайовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №173 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Задорожної Василини Ярославівни , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №174 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Волинець Віри Володимирівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №175 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Кір`янової Марії-Ярини Віталіївни , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №176 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Міхєєнко Віктора Мироновича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №177 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Міхєєнко Євгенії Романівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №178 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Лаба Володимира Ярославовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №179 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Кушта Оксани Андріївни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №180 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Базюк Петра Дмитровича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №181 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Пацули Юлії Миколаївни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №182 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Длугань Андрія Івановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №183 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Длугань Івана Івановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №184 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Циганкової Галини Володимирівни , про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і 

споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №185 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Лаба Мар`яни Іванівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №186 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Рудої Руслани Миколаївної , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №187 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Гіршвельд Володимира Володимировича , про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і 

споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №188 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Рибак Тетяни Володимирівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №189 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Шпитак Мар`яни Андріївни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №190 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Бородець Лілії Орестівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №191 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Васьків Люби Василівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №192 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Матвіїшин Миколи Адамовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в 

 с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26,59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,ст.13,14 Конституції України, статей 

12,38,39,40,118, 121-122 Земельного кодексу України,ст.24-25 Закону 

України про землеустрій, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

   

 

 

 

 
 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Чотирнадцята  сесія                                                VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  01 лютого 2017  року                                               № 193 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Рибак Марії Миронівни про надання матеріальної 
допомоги синові -  Рибак Тарасу Мироновичу, як учаснику АТО, та  керуючись 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія 

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Рибак Тарасу Мироновичу матеріальну допомогу, як 

учаснику АТО в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                    Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Чотирнадцята  сесія                                                VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  01 лютого 2017  року                                               № 194 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Буй Григорія Павловича про надання матеріальної 
допомоги синові -  Буй Віталію Григоровичу, як учаснику АТО, та  керуючись 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія 

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Буй Віталію Григоровичу матеріальну допомогу, як 

учаснику АТО в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                    Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Чотирнадцята  сесія                                                VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  01 лютого 2017  року                                               № 195 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Солило Марії Іванівни про надання матеріальної 
допомоги синові -  Солило Михайлу Михайловичу, як учаснику АТО, та  

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Солило Михайлу Михайловичу матеріальну допомогу, як 

учаснику АТО в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                    Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Чотирнадцята  сесія                                                VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  01 лютого 2017  року                                               № 196 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Пушкар Володимира Валерійовича про надання 
матеріальної допомоги синові -  Пушкар Михайлу Володимировичу, як 
учаснику АТО, та  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Пушкар Михайлу Володимировичу матеріальну допомогу, 

як учаснику АТО в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                    Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Чотирнадцята  сесія                                                VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  01 лютого 2017  року                                               № 197 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Сало Михайла Ігоровича про надання матеріальної 
допомоги, як учаснику АТО, та  керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Сало Михайлу Ігоровичу  матеріальну допомогу, як 

учаснику АТО в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                    Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Чотирнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  01 лютого 2017  року                                               № 198 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Лаби Ірини Миколаївни про надання матеріальної 
допомоги на лікування дочки – Лаби КатериниРоманівни ( інвалід І-ї групи  
«А» дитинства), та  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Лабі Ірині Миколаївні матеріальну допомогу на лікування 

дочки – Лаби КатериниРоманівни ( інвалід І-ї групи  «А» дитинства), в 

сумі 5 (п’ять ) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Чотирнадцята  сесія                                                   VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  01 лютого 2017  року                                               № 199 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Шпитак Мар’яни Андріївни  про надання матеріальної 
допомоги у зв’язку із втратою годувальника, та  керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити  гр. Шпитак Мар’яні Андріївні   у наданні  матеріальної 

допомогу. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                           Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Чотирнадцята  сесія                                                   VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  01 лютого 2017  року                                               № 200 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Зінчин Марії Дмитрівни  про надання матеріальної 
допомоги на лікування, та  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити  гр. Зінчин Марії Дмитрівні   у наданні  матеріальної 

допомогу. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                           Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Чотирнадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  01 лютого 2017 року                                                  № 201 

   Про  затвердження звіт сільського 

 голови про виконання бюджету за 2016 рік. 

 

    Відповідно п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт сільського 

олови, щодо виконання сільського бюджету за 2016 рік, , сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Затвердити доходи сільського бюджету за 2016 рік в сумі 

13805719,29 грн. при уточненому плані 13 млн.  грн., або на  106,2%. 
 

2. Затвердити видатки сільського бюджету за 2016 рік в сумі  

9542944,45 грн. 

 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                     VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №202 

           с. Річки 

 Про затвердження генерального плану села Річки 

 Розглянувши матеріали проекту нового Генерального плану села Річки Жовківського 

району Львівської області, з метою забезпечення планомірного, економічного, 

обґрунтованого і комплексного розвитку села, підвищення його рівня благоустрою та 

створення сприятливих умов життєдіяльності населення, відповідно до ст.. ст.. 16,17 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.. ст.. 26,59 

Закону України «Про місцеве самоврядування», взявши до уваги протокол громадського 

обговорення Генерального плану сіл Річки, Рата, Шабельня сесія Річківської сільської 

ради - 

 ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план села Річки Жовківського 

району Львівської області розроблений розроблений ПП «Центр європейського розвитку». 

 2.  Вважати таким, що втратив чинність старий Генеральний план села Річки 

Жовківського району Львівської області. 

3.  Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо зміни меж населеного пункту села 

Річки. 

4.  Виготовлений та погоджений у встановленому порядку проект землеустрою щодо 

зміни меж населеного пункту села Річки подати на затвердження сесії Жовківської 

районної ради. 

5. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення шляхом розміщення його на 

офіційному сайті Річківської сільської ради. 

6.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи . 

 

                 Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №203 

           с. Річки 

 Про затвердження генерального плану села Рата 

 Розглянувши матеріали проекту нового Генерального плану села Рата Жовківського 

району Львівської області, з метою забезпечення планомірного, економічного, 

обґрунтованого і комплексного розвитку села, підвищення його рівня благоустрою та 

створення сприятливих умов життєдіяльності населення, відповідно до ст.. ст.. 16,17 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.. ст.. 26,59 

Закону України «Про місцеве самоврядування», взявши до уваги протокол громадського 

обговорення Генерального плану сіл Рата, Річки, Шабельня сесія Річківської сільської 

ради - 

 ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план села Рата Жовківського 

району Львівської області розроблений ПП «Центр європейського розвитку» 

 2.  Вважати таким, що втратив чинність старий Генеральний план села Рата Жовківського 

району Львівської області. 

3.  Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо зміни меж населеного пункту села 

Рата. 

4.  Виготовлений та погоджений у встановленому порядку проект землеустрою щодо 

зміни меж населеного пункту села Рата подати на затвердження сесії Жовківської 

районної ради. 

5. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення щляхом розміщення його на 

офіційному сайті Річківської сільської ради. 

6.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи . 

 

                 Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія                                    VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  01 лютого 2017 року   №204 

           с. Річки 

 Про затвердження генерального плану села Шабельня 

 Розглянувши матеріали проекту нового Генерального плану села Шабельня Жовківського 

району Львівської області, з метою забезпечення планомірного, економічного, 

обґрунтованого і комплексного розвитку села, підвищення його рівня благоустрою та 

створення сприятливих умов життєдіяльності населення, відповідно до ст.. ст.. 16,17 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.. ст.. 26,59 

Закону України «Про місцеве самоврядування», взявши до уваги протокол громадського 

обговорення Генерального плану сіл Шабельня, Рата, Річки сесія Річківської сільської 

ради - 

 ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план села Шабельня 

Жовківського району Львівської області розроблений ПП «Центр європейського 

розвитку». 

 2.  Вважати таким, що втратив чинність старий Генеральний план села Шабельня 

Жовківського району Львівської області. 

3.  Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо зміни меж населеного пункту села 

Шабельня. 

4.  Виготовлений та погоджений у встановленому порядку проект землеустрою щодо 

зміни меж населеного пункту села Шабельня подати на затвердження сесії Жовківської 

районної ради. 

5. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення щляхом розміщення його на 

офіційному сайті Річківської сільської ради. 

6.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи . 

 

                 Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Чотирнадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  01 лютого 2017 року                                                  № 205 

   Про  розгляд листа військової частини А1524. 

 

        Розглянувши лист військової частини А1524 від 30.12.2016 року №214 

керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

  Закріпити шефство над військовою частиною А1524 за митним постом 

«Рава-Руська», а військова частина А1524 бере шефство над Річківською 

ЗОШ І-ІІ ст. 

 
   

 
 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Чотирнадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  01 лютого 2017 року                                                  № 206 

   Про  розгляд положення про  

преміювання працівників  

Річківської сільської ради. 

 

        Заслухавши положення про преміювання працівників Річківської 

сільської ради на 2017 рік та  керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1.  Затвердити положення про преміювання працівників Річківської 

сільської ради на 2017 рік. 

 
   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 
 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Чотирнадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  01 лютого 2017 року                                                  № 207 

   Про  затвердження програми  

зміни і встановлення меж населених  

пунктів на території Річківської  

сільської ради. 

 

        Розглянувши програму про змінуі встановлення меж населених пунктів 

на території Річківської сільської ради та  керуючись  ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1.  Затвердити програму про зміну і встановлення меж населених пунктів на 

території Річківської сільської ради. 

 
   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 
 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Чотирнадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  01 лютого 2017 року                                                  № 208 

   Про  затвердження програми  

розвитку земельних відносин на  

території Річківської сільської ради  

на  2017 рік. 

 

        Розглянувши програму про розвиток земельних відносин на території 

Річківської сільської ради на  2017 рік та  керуючись  ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1.  Затвердити програму про розвиток земельних відносин на території 

Річківської сільської ради на  2017 рік. 

 
   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 
 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Чотирнадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  01 лютого 2017 року                                                  № 209 

   Про  затвердження програми  

розвитку фізичної культури та  

спорту Річківської сільської ради  

на 2017 рік. 

 

        Розглянувши програму про розвиток фізичної культури та спорту 

Річківської сільської ради на 2017 рік та  керуючись  ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1.  Затвердити програму про розвиток фізичної культури та спорту 

Річківської сільської ради на 2017 рік. 

 
   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 
 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Чотирнадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  01 лютого 2017 року                                                  № 210 

   Про  розгляд листа ДНЗ с. Річки. 

 

    Розглянувши лист завідувача ДНЗ с. Річки від 26.01.2017 року №13 

керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Спрямувати вільний залишок , який утворився на 01/01/2017року по 

загальному фонду для надання субвенції ДНЗ с. Річки в сумі   1700 грн. 

на продукти харчування для дітей учасників АТО. 

 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 


