
  
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від  15 листопада 2017 року                                               № 1 

                  с. Річки 

   Про затвердження порядку   

денного 19-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 19-ї сесії Річківської сільської ради: 

 
1. Розгляд листів завідувача ДНЗ с. Річки від 10.10.2017 року №55, від 10.10.2017 

року   №54, від 10.10.2017 року №53. 

2. Розгляд листів директора Річківської ЗОШ І-ІІ ст. від 28.09.2017 року  №389, від 

20.10.2017 року №397, від 20.10.2017 року №398, від  03.11.2017 року №407, від 

03.11.2017 року №406. 

3.  Розгляд листа Держгеокадастру у Жовківському районі ві 11.09.2017 року №0-13-

023-373/105-17. 

4. Розгляд листа ДНЗ №1 м. Рава-Руська від 18.09.2017 року №91. 

5. Розгляд листа КП «Редакція газети «Відродження»» від 20.10.2017 року №43. 

6. Розгляд листа Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району від  

01.11.2017 року №3017 . 

7. Розгляд листа українсько-німецького СП «Львів-Трейдінг» від 27.10.2017 року 

№127. 

8. Розгляд листа Львівського регіонального центру з гідрометеорології від   

   11.10.2017 року №30/03-249. 

9. Розгляд листа управління Державної казначейської служби у Жовківському районі 

від 19.10.2017 року №01-08/920. 

10. Розгляд листа управління соціального захисту населення Жовківської РДА  

 від 26.09.2017 року №1507. 

11. Розгляд листа Жовківської РДА від 21.09.2017 року №02-19/3950. 

12.  Про встановлення плати за копіювання та друк. 

13. Затвердження ПЗ щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування амбулаторії в с. Річки. 

14.  Затвердження рішень виконкому. 

15. Затвердження розпоряджень сільського голови виданих у  міжсесійний період. 

16. Затвердження програм. 

17.  Розгляд заяв. 

18.  Різне. 

 

Сільський голова                                             _______________Р.В.Зінько 



 

 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Дев’ятнадцята   сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 листопада 2017 року                                                  № 2 

   Про  розгляд листів завідувача  

ДНЗ с. Річки. 

 

   Розглянувши листи завідувача ДНЗ с. Річки від 10.10.2017 року №53 «Про 

виділення коштів в сумі 100 000 грн. для придбання м’якого інвентарю», від 

10.10.2017 року № 54 « Про забезпечення робочим місцем бухгалтера ДНЗ по 

місцю знаходження установи», від 10.10.2017 року № 55 «Про списання з 

балансу ДНЗ котельні, яка непридатна до експлуатації і фактично розібрана», 

та  керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Відкласти розгляд даних листів до розгляду бюджету на 2018 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     

Дев’ятнадцята   сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 листопада 2017 року                                                  № 3 

   Про  розгляд листа Річківської ЗОШ І-ІІ ст. 

 

   Розглянувши листи директора Річківської ЗОШ І-ІІ ст. від 28.09.2017 року 

№389, від 20.10.2017 року №397, від 20.10.2017 року №398, від 03.11.2017року 

№407, від 03.11.2017 року №406 та  керуючись  ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Відкласти розгляд даних листів до розгляду бюджету на 2018 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     

Дев’ятнадцята   сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 листопада 2017 року                                                  № 4 

   Про  розгляд листа Держгеокадастру  

у Жовківському р-ні. 

 

   Розглянувши лист Держгеокадастру у Жовківському р-ні від 11.09.2017 року 

№0-13-023-373/105-17 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, Держгеокадастру у Жовківському районі, у резервуванні 

масиву із земель сільськогосподарського призначення державної 

власності  орієнтовною площею 5,0 га. 

 

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     

Дев’ятнадцята   сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 листопада 2017 року                                                  № 5 

   Про  розгляд листа ДНЗ №1 м. Рава-Руська. 

 

   Розглянувши  лист ДНЗ №1 м. Рава-Руська від 18.09.2017 року №91 та  

керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Відкласти розгляд даних листів до розгляду бюджету на 2018 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         

Дев’ятнадцята сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017  року                                               № 6 

                  с. Річки 

   Про розгляд листа  

КП «Редакція «Відродження»». 

 

 

    Розглянувши лист КП «Редакція «Відродження»» від 20.10.2017 року №43 

«Про виділення коштів » 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 у виділенні коштів. 

 

 

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     

Дев’ятнадцята   сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 листопада 2017 року                                                  № 7 

   Про  розгляд листа Яворівської  

квартирно-експлуатаційної частини району. 

 

   Розглянувши  лист Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району 

від  01.11.2017 року №3017 та  керуючись  ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Відкласти розгляд даних листів до розгляду бюджету на 2018 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     

Дев’ятнадцята   сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 листопада 2017 року                                                  № 8 

   Про  розгляд листа Українсько-німецького  

СП «Львів-Трейдінг». 

 

   Розглянувши  лист Українсько-німецького СП «Львів-Трейдінг» від  

27.10.2017 року №127 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 дозвіл на поновлення на строк 15 років Договору оренди 

земельної ділянки, який було укладено 05.04.2007 р. між Українсько-

німецьким СП «Львів-Трейдінг» та Жовківської райдержадміністрацією 

про оренду земельної ділянки площею 0,0872 га для встановлення 

магазину безмитної торгівлі, що знаходиться на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівськоїх області. 
 

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 
 

Дев’ятнадцята сесія                                               VІІ – демократичного        

                                                                                          скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 листопада 2017 року                                                                        №9 

           с. Річки 

 Про розгляд листа Львівського  

регіонального центру з гідрометеорології. 
  

 Розглянувши звернення  Львівського регіонального центру з 

гідрометеорології  про надання дозволу на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі на місцевості та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про державний земельний 

кадастр»,  ст..12,118 Земельного Кодексу України, сесія Річківської 

сільської ради  

 

В И Р І Ш И Л А  : 
  
 

1. Направити лист до Львівського регіонального центру з 

гідрометеорології, щоб надали завірені згідно чинного законодавства 

копії державного акту та установчих документів. 

 

 

 

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         

Дев’ятнадцята сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 10 

                  с. Річки 

   Про розгляд листа управління  

Державної казначейської служби  

України у Жовківському районі. 

 

    Розглянувши лист управління Державної казначейської служби України у 

Жовківському районі від 19.10.2017 року №01-08/920  «Про надання 

субвенції» 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 субвенцію з вільного залишку, який утворився на 

01.01.2017 року по загальному фонду Державній казначейській 

службі України у Жовківському районі в сумі 10 (десять) тис.грн. 

 

2. Затвердити зміни до Програми бюджету Річківської сільської 

ради:«Покращення матеріально-технічного забезпення, умов 

обслуговування клієнтів та умов праці працівників управління    

Державної казначейської служби  України у Жовківському районі 

Львівської області в 2017 році», виклавши у новій редакції, та 

додатково затвердити на її виконання обсяг субвенції з місцевого 

бюджету державному в сумі 10,0 тис.грн. управлінню Державної 

казначейської служби  України у Жовківському районі Львівської 

області. 

 

 

3. 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         

Дев’ятнадцята сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 11 

                  с. Річки 

   Про розгляд листа управління соціального 

захисту населення Жовківської РДА 

 

    Розглянувши лист управління соціального захисту населення Жовківської 

РДА від 26.09.2017 року №1507 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 управлінні соціального захисту населення Жовківської 

РДА у наданні субвенції. 

 

 

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         

Дев’ятнадцята сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 12 

                  с. Річки 

   Про розгляд листа Жовківської РДА. 

 

    Розглянувши Жовківської РДА від 21.09.2017 року №02-19/3950  «Про 

виділення коштів на закупівлю м’якого інвентарю для Рава-Руської лікарні» 

та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Відкласти розгляд даного листа до розгляду бюджету на 2018 рік. 

 

 

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         

Дев’ятнадцята сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 13 

                  с. Річки 

   Про встановлення плати за  

копіювання та друк. 

 

       Керуючись Постановою  Кабінету Міністрів України №740 від 

13.07.2011 року та ст.26 , 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Встановити оплату за копіювання та друк у розмірі 3 (три) грн. за 

1 (одну) сторінку при копіюванні більше, як 10 (десять) сторінок. 

 

 

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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року                                                                      №14  

            с. Річки            
  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши  проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки, відповідно до 

статей 12, 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  площею 

0,2500 га, кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:01:007:0003 для 

будівництва та обслуговування амбулаторії, розташованої на території Річківстької 

сільської ради Жовківського району Львівської області. 

 

2. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку на КП «Річки». 

 

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     

Дев’ятнадцята сесія                                                    VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 листопада  2017 року                                                  № 15 

   Про  затвердження рішень  

засідань виконавчого комітету . 

 

    Відповідно до п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши рішення засідань виконавчого комітету сесія 

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

- Затвердити рішення засідання виконавчого комітету  №34-39 від 

03.10..2017 року та №40-47 від 14.11.2017 року. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                       Р.В.Зінько 
 

 

 

 

 

 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 



                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ       

Дев’ятнадцята  сесія                                                VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017  року                                               № 16 

                  с. Річки 

   Про затвердження розпорядження  

сільського голови виданих у  

міжсесійний період. 

 

   Керуючись ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

враховуючи виробничу необхідність в міжсесійний період сесія Річківської 

сільської ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Затвердити розпорядження сільського голови видані у міжсесійний 

період: 

- №344 від  25.09.2017 р. «Про перенесення кредитів»; 

-  №347 від 26.09.2017 р. «Про перенесення кредитів»;  

- №368 від 18.10.2017 р. «Про надання одноразової допомоги на 

поховання»;  

- №378 від 25.10.2017 р. «Про перенесення кредитів »; 

- №390 від 06.11.2017 року «Про надання одноразової допомоги на 

поховання». 

 

 

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     

 Дев’ятнадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 листопада 2017 року                                                  № 17 

   Про  затвердження програми  

«Покращення функціонування Єдиної  

інформаційно-аналітичної системи «Діти»». 

 

        Розглянувши Програму «Покращення функціонування Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи «Діти»» 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 «Покращення функціонування Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи «Діти»». 

 
   

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     

 Дев’ятнадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 листопада 2017 року                                                  № 17/1 

   Про  затвердження програми  

«Проведення культурно-освітніх  

заходів у 2017 році». 

 

        Розглянувши Програму «Проведення культурно-освітніх заходів у               

2017 році», 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 «Проведення культурно-освітніх заходів у                       

2017 році». 

 
   

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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017  року                                               № 18 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Баран Андрія Мар’яновича 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. Відмовити  гр. Барану Андрію Мар’яновичу у наданні  матеріальної 

допомогу, як учаснику АТО, так як матеріальна допомога вже була 

надана. 

 

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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017  року                                               № 19 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Руденка Сергія Валерійовича, 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. Руденку Сергію Валерійовичу 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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017  року                                               № 20 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Кудіна Петра Андрійовича, 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. Кудіну Петру Андрійовичу 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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017  року                                               № 21 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Долинного Миколи Миколайовича, 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. Долинному Миколі Миколайовичу 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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017  року                                               № 22 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Кость Романа Миколайовича, 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. Кость Роману Миколайовичу 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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017  року                                               № 23 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Сацюк Романа Павловича, 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. Сацюк Роману Павловичу 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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      



                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 24 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Зінько Галини Іванівни про надання матеріальної 

допомоги на лікування сина – Зінька Романа Івановича, 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. Зінько Галині Іванівні матеріальну допомогу на лікування 

сина– Зінька Романа Івановича в сумі  50 ( п’ятдесят) 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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      



                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 25 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Теглівець Оксани Сергіївни про надання матеріальної 

допомоги на лікування дочки – Теглівець Юлії Віталіївни, 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. Теглівець Оксані Сергіївні матеріальну допомогу на 

лікування дочки–Теглівець Юлії Віталіївни в сумі 50( п’ятдесят)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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      



                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 26 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Сідельник Оксани Ярославівни 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. Надати  гр. Сідельник Оксані Ярославівні матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 1 ( одна ) 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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 



 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 27 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Межви Ганни Тадеївни про надання матеріальної 

допомоги на лікування, як інваліду І-ї групи 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. Межві Ганні Тадеївні матеріальну допомогу на лікування, 

як інваліду І-ї групи 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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 



 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 28 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Гіршвельд Миколи Миколайовича про надання 

матеріальної допомоги на лікування сина – Гіршвельда Віктора 

Миколайовича інваліда Першої  «А» групи з 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. Гіршвельд Миколі Миколайовичу матеріальну допомогу на 

лікування сина – Гіршвельда Віктора Миколайовича інваліда Першої  

«А» групи з 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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 



 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 29 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Циганкової Галини Володимирівни про надання 

матеріальної допомоги на лікування сина – Циганкова Степана 

Володимировича, 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. Циганкові Галині Володимирівні матеріальну допомогу на 

лікування сина– Циганкова Степана Володимировича сумі 1 ( одна) 

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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 



 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 30 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Сович Галини Ярославівни про надання матеріальної 

допомоги на лікування дочки – Сович Анастасії Іванівни, 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. Сович Галині Ярославівні матеріальну допомогу на 

лікування дочки– Сович Анастасії Іванівни 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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 



 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 31 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Виноградової Наталії Михайлівни про надання 

матеріальної допомоги на лікування сина – Виноградова Остапа 

Володимировича інваліда І-ї групи з 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. Виноградові Наталії Михайлівні матеріальну допомогу на 

лікування сина – Виноградова Остапа Володимировича інваліда І-ї 

групи з 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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 



 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 32 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Маташа Олега Леонідовича про надання матеріальної 

допомоги , як дитині-сироті, 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. Маташ Олегу Леонідовичу матеріальну допомогу, як 

дитині-сироті 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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      



                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 33 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Гнатів Ольги Володимирівни 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. Гнатів Ользі Володимирівні у наданні матеріальної 

допомоги. 

 

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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 34 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Філіпович Ольги Степанівни про надання матеріальної 

допомоги на лікування сина – Філіповича Романа Володимировича, 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. Філіпович Ользі Степанівні у наданні  матеріальної 

допомоги на лікування сина – Філіповича Романа Володимировича у 

зв’язку з відсутністю підтверджувальних документів. 

 

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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 35 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Зінько Галини Іванівни про надання матеріальної 

допомоги на лікування чоловіка – Зінька Івана Михайловича, 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. Зінько Галині Іванівні у наданні  матеріальної допомоги 

на лікування чоловіка – Зінька Івана Михайловича у зв’язку з смертю 

гр. Зінька І.М. 

 

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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 36 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Кручек Оксани Михайлівни про надання матеріальної 

допомоги у зв’язку з 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. Надати  гр. Кручек Оксані Михайлівні матеріальну допомогу в сумі 10 

(десять) 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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      



                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 37 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Абизової Любові Василівни 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 у наданні матеріальної допомоги так, як гр. Абизова Любов 

Василівна не є уродженцем і не зареєстрована на території Річківської 

сільської ради. 

 

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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 38 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Стецюх Любові Григорівни про надання матеріальної 

допомоги на ремонт покрівлі житлового будинку, 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. Стецюх Любові Григорівні матеріальну допомогу на на 

ремонт покрівлі житлового будинку 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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 39 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Грицаля Івана Володимировича про надання 

матеріальної допомоги на ремонт покрівлі житлового будинку, 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. Грицалю Івану Володимировичу у наданні матеріальної 

допомоги на на ремонт покрівлі житлового будинку. 

 

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         

Дев’ятнадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада  2017  року                                               № 40 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Балона Василя Ярославовича про надання матеріальної 

допомоги на ремонт покрівлі житлового будинку, 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. Балон Василю Ярославовичу у наданні матеріальної 

допомоги на на ремонт покрівлі житлового будинку. 

 

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       

Дев’ятнадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017  року                                               № 41 

                  с. Річки 

  Про спрямування вільного залишку. 

 

  Розглянувши заяву батьків 6-го класу Річківської ЗОШ І-ІІ ст. про виділення 

коштів на придбання дверей в класне приміщення Річківської ЗОШ І-ІІ ст. та 

керуючись ст.26 п. 23 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 01.01.2017 року по 

загальному фонду для надання субвенції відділу освіти Жовківської 

РДА  на придбання дверей в класне приміщення Річківської ЗОШ                   

І-ІІ ст. 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                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 42 

           с. Річки 

 Про надання земельної  

ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Малець Ігора Ярославовича , про надання земельної 

ділянки у власність, в с.Шабельня  Жовківського р-ну, відповідно до статті 

26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 118, 121-

122 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 43 

           с. Річки 

 Про надання земельної  

ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Гнідця Романа Михайловича , про надання земельної 

ділянки у власність, в с.Шабельня Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 118, 121-122 

Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 44 

           с. Річки 

 Про надання земельної  

ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Цімерман Василя Андрійовича , про надання земельної 

ділянки у власність, в с.Шабельня Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 118, 121-122 

Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 45 

           с. Річки 

 Про надання земельної  

ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Малащук Андрія Михайловича , про надання земельної 

ділянки у власність, в с.Шабельня Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 118, 121-122 

Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 46 

           с. Річки 

Про надання дозволу на розробку 

детального плану території земельної ділянки  

 

 

 Розглянувши заяву, Когут Андрія Михайловича, про надання дозволу на 

розроблення детального плану території земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку і господарських споруд в с.Річки 

Жовківського р-ну по вул..Партизанська  та керуючись ст..12,39 Земельного 

кодексу України, ст..19, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст.. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  

Річківська сільська рада  
 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл на розроблення детального плану території земельної 

ділянки, яка знаходиться за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, 

с.Річки по вул. Партизанська для будівництва і обслуговування житлового 

будинку і споруд.   

2. Гр., Когут Андрію Михайловичу , замовити і укласти договір по 

виконанню робіт з розроблення детального плану території земельної 

ділянки та здійснити фінансування робіт за рахунок власних коштів. 

3. Розроблену і погоджену у встановленому законодавством порядку 

документацію подати на затвердження у Річківську сільську раду. 

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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 47 

           с. Річки 

Про надання дозволу на розробку 

детального плану території земельної ділянки  

 

 

 Розглянувши заяву, Когут Марії Ярославівни, про надання дозволу на 

розроблення детального плану території земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку і господарських споруд в с.Річки 

Жовківського р-ну по вул..Партизанська  та керуючись ст..12,39 Земельного 

кодексу України, ст..19, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст.. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  

Річківська сільська рада  
 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл на розроблення детального плану території земельної 

ділянки, яка знаходиться за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, 

с.Річки по вул. Партизанська для будівництва і обслуговування житлового 

будинку і споруд.   

2. Гр., Когут Марії Ярославівні ,замовити і укласти договір по виконанню 

робіт з розроблення детального плану території земельної ділянки та 

здійснити фінансування робіт за рахунок власних коштів. 

3. Розроблену і погоджену у встановленому законодавством порядку 

документацію подати на затвердження у Річківську сільську раду. 

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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   №48  

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву , Ногаль Ігоря Івановича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Річки по вул..І.Франка  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, Ногаль Ігорю Івановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1536 га, розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул..Космічна, 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 49 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву, Ногаль Любов Григорівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Річки по вул..І.Франка  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, Ногаль Любов Григорівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0787 га, розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул..Космічна, 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 50 

 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву, Кінах Марії Григорівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Річки по вул..Ів.Франка 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, Кінах Марії Григорівні, 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. Річки по вул..Ів.Франка, 

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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   №51  

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Румянцевої Любов Володимирівни, про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в с. 

Шабельня по вул..Грушевського,8  Жовківського р-ну, відповідно до статті 

26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,118, 

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

  

 1. Надати, Румянцевій Любов Володимирівні, дозвіл на розроблення 

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

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Шабельня по 

вул..Грушевського,8, для будівництва і обслуговування житлового будинку і 

господарських 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. 

            

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 52 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву, Говді 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. 

Шабельня по вул..Грушевського,17  Жовківського р-ну, відповідно до статті 

26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,118, 

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

  

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

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Шабельня по 

вул..Грушевського,17, для будівництва і обслуговування житлового будинку 

і господарських 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. 

            

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 53 

 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву, Говді Ярини Михайлівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в с. 

Шабельня по вул..Грушевського,20  Жовківського р-ну, відповідно до статті 

26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,118, 

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

  

 1. Надати, Говді Ярині Михайлівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Шабельня по 

вул..Грушевського,20, для будівництва і обслуговування житлового будинку 

і господарських 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. 

            

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 54 

           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 по вул..22-го Січня,32б  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,118, 121-

122 Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Пацулі Юлії Миколаївні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1800 га, розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул..22-го січня,32б, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських 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. 

            

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 55 

           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 по вул..22-го Січня,32в  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,118, 121-

122 Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Волинець Вірі Володимирівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1500 га, розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул..22-го січня,32в, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських 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. 

            

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   №56  

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву , Грабас Олени Петрівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Шабельня по вул..Моріна 

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, Грабас Олені Петрівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,05 га, розташованої на території Річківської сільської 

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

для ведення 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 57 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву , Длугань Марії Григорівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата по вул..22-го Січня 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. Відкласти дане клопотання до наступної сесії. 

 

2. Гр. Длугань М.Г. надати на наступну сесію підписи жителів с. Рата 

на згоду. 

 

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 
 

 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   №58  

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Ногаль Любов Григорівни 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.Річки, вул.Шевченка,27, розроблену ФОП «Смик Володимир Ігорович». 

2. Передати у власність гр. Ногаль Любов Григорівні, земельну ділянку площею 0,2482 га, 

цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:01:008:0028, код класифікації видів 

цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Ногаль Любов Григорівні, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Ногаль Любов Григорівні, 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 
 

 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 59 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Ногаль Ігора 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.Річки, вул.Ів.Франка,57, розроблену ФОП «Смик Володимир Ігорович». 

2. Передати у власність гр. Ногаль Ігорю Івановичу, земельну ділянку площею 0,1344 га, 

цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:01:009:0013, код класифікації видів 

цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Ногаль Ігорю Івановичу, здійснити державну реєстрацію права приватної власності 

в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Ногаль Ігорю 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 
 

 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 60 

 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Горай Марії Миколаївни 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.Мельники,19, розроблену ФОП «Смик Володимир Ігорович». 

2. Передати у власність гр. Горай Марії Миколаївні, земельну ділянку площею 0,1314 га, 

цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:02:008:0024, код класифікації видів 

цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Горай Марії Миколаївні, здійснити державну реєстрацію права приватної власності 

в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр., Горай Марії Миколаївні, 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 
 

 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 61 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Зивер Марії Луківни 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.Річки, вул.Партизанська,39, розроблену ФОП «Смик Володимир Ігорович». 

2. Передати у власність гр. Зивер Марії Луківні, земельну ділянку площею 0,1391 га, 

цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:01:002:0053, код класифікації видів 

цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Зивер Марії Луківні, здійснити державну реєстрацію права приватної власності в 

установленому законодавством  порядку. 

4. Гр., Зивер Марії Луківні, 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 
 

 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 62 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Теглівець Григорія Григоровича 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.Річки, вул.Партизанська,83, розроблену ФОП «Смик Володимир Ігорович». 

2. Передати у власність гр. Теглівець Григорію Григоровичу, земельну ділянку площею 

0,1550 га, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:01:002:0052, код 

класифікації видів цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Теглівець Григорію Григоровичу, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр., Теглівець Григорію Григоровичу, 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 
 

 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 63 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Камарницької Олександри Іванівни 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.С.Стрільців,14, розроблену ФОП «Юшін Євген Олександрович». 

2. Передати у власність гр. Камарницькій Олександрі Іванівні, земельну ділянку площею 

0,1200 га, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:03:005:0067, код 

класифікації видів цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Камарницькій Олександрі Іванівні, здійснити державну реєстрацію права 

приватної власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр., Камарницькій Олександрі Іванівні, 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 
 

 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 64 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Зінько Володимира Богдановича 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. Гр., Зінько Володимиру Богдановичу, здати 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.Річки, 

вул.Шевченка, розроблену ФОП «Юшін Євген Олександрович», на добровільну 

державну землевпорядну експертизу в Головне Управління Держгеокадастру у 

Львівській обл. 

2. 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.Річки, вул.Шевченка, розроблену ФОП «Юшін Євген 

Олександрович» затвердити після надання позитивного висновку державної 

землевпорядної експертизи. 

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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 65 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Осфальд Надії Володимирівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Надії Володимирівни,  площею 0,0775 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:005:0053 для ведення ОСГ, розташованої за адресою с. Рата 

Жовківського р-ну Львівської обл. вулиця П.Ратенського (1-ий ряд) Річківської с.р.. 

2. Передати , гр. Осфальд Надії Володимирівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0053, для ведення ОСГ, 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. вулиця 

П.Ратенського (1-ий ряд) 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 66 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Баран Марії Олексіївни та проект землеустрою щодо відведення 

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

України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  

Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Марії Олексіївни,  площею 0,0632 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:005:0054 для ведення ОСГ, розташованої за адресою с. Рата 

Жовківського р-ну Львівської обл. вулиця П.Ратенського (1-ий ряд) Річківської с.р.. 

2. Передати , гр. Баран Марії Олексіївні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0054, для ведення ОСГ, розташованої 

за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. вулиця П.Ратенського (1-ий 

ряд) 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 67 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Смик Володимира Ігоровича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Володимира Ігоровича,  площею 0,1186 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:007:0052 для ведення садівництва, розташованої за адресою с. Рата 

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

2. Передати , гр. Смик Володимиру Ігоровичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:007:0052, для ведення 

садівництва, розташованої за адресою с. Рата уз.Лонка 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 68 

  

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Пилипишин Віри Омелянівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. 

Пилипишин Віри Омелянівни,  площею 0,0760 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:006:0027 для ведення ОСГ, розташованої за адресою с. Рата 

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

2. Передати , гр. Пилипишин Вірі Омелянівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:006:0027, для ведення ОСГ, 

розташованої за адресою с. Рата уз.Лонка  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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 69 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Яремчук Тараса Валерійовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. 

Яремчук Тараса Валерійовича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:007:0050 для ведення ОСГ, розташованої за 

адресою с. Рата вул..22-го Січня  Жовківського р-ну  Львівської обл. Річківської 

с.р.. 

2. Передати , гр. Яремчук Тарасу Валерійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий 

 номер  земельної ділянки 4622787900:02:007:0050, для ведення ОСГ, 

розташованої за адресою с. Рата вул..22-го Січня  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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 70 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Князь Володимира Івановича та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей 12, 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. Князь 

Володимира Ігоровича,  площею 0,0581 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:008:0023 для ведення ОСГ, розташованої за адресою с. Рата по 

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

2. Передати , гр. Князь Володимиру Івановичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:008:0023, для ведення ОСГ, 

розташованої за адресою с. Рата по вул..Мельники  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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 71 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Юрченко Юрія Васильовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Юрія Васильовича,  площею 0,0897 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:005:0081 для ведення садівництва, розташованої за адресою с. Рата 

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

2. Передати , гр. Юрченко Юрія Васильовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0081, для ведення 

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

узвіз Бойня 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 72 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Юрченко Галини Вікторівни  та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Галини Вікторівни,  площею 0,0860 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:005:0056 для ведення садівництва, розташованої за адресою с. Рата 

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

2. Передати , гр. Юрченко Галині Вікторівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0056, для ведення 

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

узвіз Бойня 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 73 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Левко Романа Івановича  та проект землеустрою щодо відведення 

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

України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  

Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Романа Івановича  ,  площею 0,0791 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:005:0055 для ведення садівництва, розташованої за адресою с. Рата 

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

2. Передати , гр..Левко Роману Івановичу  , у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0055, для ведення садівництва, 

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

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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 74 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Файзуллін Галини Андріївни  та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. 

Файзуллін Галини Андріївни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0041 для ведення садівництва, розташованої за адресою 

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

2. Передати , гр.. Файзуллін Галині Андріївні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0041, для ведення 

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

узвіз Бойня 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 75 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Чирич Галини Василівни  та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Галини Василівни  ,  площею 0,0755 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:005:0052 для ведення садівництва, розташованої за адресою с. Рата 

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

2. Передати , гр.. Чирич Галині Василівні  , у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0052, для ведення садівництва, 

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

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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 76 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Файзуллін Василя Ахматназібовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. 

Файзуллін Василя Ахматназібовича,  площею 0,0755 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0051 для ведення садівництва, розташованої 

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

2. Передати , гр.. Файзуллін Василю Ахматназібовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0051, для ведення 

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

узвіз Бойня 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 77 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Юнко Андрія Івановича та проект землеустрою щодо відведення 

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

України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  

Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Андрія Івановича,  площею 0,2910 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0071 для ведення ОСГ, розташованої за адресою с. Рата 

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

2. Передати , гр. Юнко Андрію Івановичу, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0071, для ведення ОСГ, розташованої 

за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник 

 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 78 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Мазурак Валентини Олексіївни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. 

Мазурак Валентини Олексіївни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:002:0064 для ведення індивідуального 

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

обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр. Мазурак Валентині Олексіївні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0064, для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського 

р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 79 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Головко Вікторії Валеріївни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Вікторії Валеріївни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0065 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр. Головко Вікторії Валеріївні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0065 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 80 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Шпачук Юлії Едвардівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Юлії Едвардівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0069 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Шпачук Юлії Едвардівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0069 для ведення індивідуального 

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

узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 81 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Карпляк Юлії Стефанівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Юлії Стефанівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0070 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Карпляк Юлії Стефанівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0070 для ведення індивідуального 

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

узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 82 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Данькевич Катерини Миколаївни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. 

Данькевич Катерини Миколаївни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:002:0068 для ведення індивідуального садівництва, 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Данькевич Катерині Миколаївні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0068 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 83 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Плесак Богдана Андрійовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Богдана Андрійовича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0067 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Плесак Богдану Андрійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0067 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 84 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Харко Петра Петровича та проект землеустрою щодо відведення 

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

України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  

Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр Харко 

Петра Петровича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0066 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Харко Петру Петровичу, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0066 для ведення індивідуального 

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

узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 85 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Радик Сергія Ігоровича та проект землеустрою щодо відведення 

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

України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  

Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Сергія Ігоровича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0072 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Радик Сергію Ігоровичу, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0072 для ведення індивідуального 

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

узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 86 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Смутняк Галини Іванівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Галини Іванівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0082 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Смутняк Галині Іванівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0082 для ведення індивідуального 

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

узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 87 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Копійчак Ольги Володимирівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр . 

Копійчак Ольги Володимирівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:002:0081 для ведення індивідуального садівництва, 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Копійчак Ользі Володимирівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0081 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 88 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Голаєвич Андрія Івановича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Андрія Івановича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0073 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Голаєвич Андрію Івановичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0073 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 89 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Павлової Ольги Михайлівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Ольги Михайлівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0079 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Павловій Ользі Михайлівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0079 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 90 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Чорній Романа Ярославовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Романа Ярославовича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0080 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Чорній Роману Ярославовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0080 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 91 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Теглівець Ігоря Степановича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки гр . 

Теглівець Ігоря Степановича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:002:0076 для ведення індивідуального садівництва, 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Теглівець Ігорю Степановичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0076 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 92 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Пушкар Михайла Володимировича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Михайла Володимировича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:002:0078 для ведення індивідуального садівництва, 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Пушкар Михайлу Володимировичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0078 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 93 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Мандзюк Наталії Валеріївни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Наталії Валеріївни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0075 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Мандзюк Наталії Валеріївни, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0075 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 94 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Баран Олега Едвардовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Олега Едвардовича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0074 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Баран Олегу Едвардовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0074 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 95 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Сенько Дениса Олександровича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Дениса Олександровича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0077 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Сенько Денису Олександровичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0077 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 96 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Рудого Володимира Андрійовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Володимира Андрійовича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:002:0084 для ведення індивідуального садівництва, 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Рудого Володимиру Андрійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0084 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 97 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Кожан Мар`яна Володимировича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Мар`яна Володимировича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:002:0083 для ведення індивідуального садівництва, 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Кожан Мар`яну Володимировичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0083 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 98 

 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Юнко Юрія Степановича та проект землеустрою щодо відведення 

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

України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  

Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Юрія Степановича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0060 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Юнко Юрію Степановичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0060 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 99 

           с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Стецини Лідії Володимирівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Лідії Володимирівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0061 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Стецині Лідії Володимирівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0061 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 100 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Пушкар Володимира Валерійовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Володимира Валерійовича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:002:0062 для ведення індивідуального садівництва, 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Пушкар Володимиру Валерійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0062 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 101 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Длугаш Лідії Леонідівни та проект землеустрою щодо відведення 

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

України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  

Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Лідії Леонідівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0063 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Длугаш Лідії Леонідівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0063 для ведення індивідуального 

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

узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 102 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Мельник Олени Володимирівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Олени Володимирівни,  площею 0,0737 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0058 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Мельник Олени Володимирівни, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0058 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 103 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Харко Ірини Михайлівни та проект землеустрою щодо відведення 

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

України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  

Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Ірини Михайлівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0091 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Харко Ірині Михайлівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0091 для ведення індивідуального 

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

узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 104 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Юнко Дарії Володимирівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Дарії Володимирівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0090 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Юнко Дарії Володимирівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0090 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 105 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Теглівець Степана Ігоровича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки гр . 

Теглівець Степана Ігоровича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:002:0089 для ведення індивідуального садівництва, 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Теглівець Степану Ігоровичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0089 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 106 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Данькевич Надії Романівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки гр . 

Данькевич Надії Романівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:002:0086 для ведення індивідуального садівництва, 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Данькевич Надії Романівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0086 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 107 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Волинець Юрія Петровича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Волинець Юрія Петровича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:002:0088 для ведення індивідуального садівництва, 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Волинець Юрія Петровича, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0088 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 108 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Плесак Андрія Мироновича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Плесак Андрія Мироновича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:002:0085 для ведення індивідуального садівництва, 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Плесак Андрію Мироновичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0085 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 109 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Рудого Володимира Степановича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Рудого Володимира Степановича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:002:0087 для ведення індивідуального 

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

узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Рудому Володимиру Степановичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0087 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 110 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Снігур Галини Михайлівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Снігур Галини Михайлівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:002:0092 для ведення індивідуального садівництва, 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Снігур Галині Михайлівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0092 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 111 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Булаги Петра Миколайовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Булаги Петра Миколайовича,  площею 0,2500 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:03:007:0034 для ведення ОСГ, розташованої за адресою с. 

Шабельняа Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Залізнична Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Булазі Петру Миколайовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:03:007:0034 для ведення ОСГ, 

розташованої за адресою с. Шабельняа Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Залізнична 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 112 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Чорній Романа Ярославовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Чорній Романа Ярославовича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0083 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Грушевського,17 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Чорній Роману Ярославовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0083 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Грушевського,17 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 113 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Плесак Андрія Мироновича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Плесак Андрія Мироновича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0060 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Грушевського,8 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Плесак Андрію Мироновичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0060 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Грушевського,8 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 114 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Карпляк Юлії Стефанівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Карпляк Юлії Стефанівни,  площею 0,1002 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0061 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Грушевського,13 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Карпляк Юлії Стефанівни, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0061 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Грушевського,13 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 115 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Шибунько Ірини Анатоліївни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . . Шибунько Ірини Анатоліївни,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0078 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Грушевського,18 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. . Шибунько Ірині Анатоліївні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0078 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Грушевського,18 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 116 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Харко Петра Петровича та проект землеустрою щодо відведення 

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

України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  

Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . . Харко Петра Петровича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0075 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Грушевського,10 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. . Харко Петру Петровичу, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0075 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Грушевського,10 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року                                                                   № 117 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Головко Вікторії Валеріївни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр. Головко Вікторії Валеріївни,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0074 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул. Грушевського,24 

Річківської с.р. 

2. Передати , гр. Головко Вікторії Валеріївні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0074 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по       

вул. Грушевського,24 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 118 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Корній Мирослави Степанівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Корній Мирослави Степанівни,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0082 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Грушевського,7 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Корній Мирославі Степанівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0082 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Грушевського,7 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 119 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Рудого Романа Володимировича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Рудого Романа Володимировича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0076 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Небесної 

Сотні,3 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Рудому Роману Володимировичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0076 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Небесної Сотні,3 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 120 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Чемерис Уляни Євгенівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Чемерис Уляни Євгенівни,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0070 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Небесної Сотні,17 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Чемерис Уляні Євгенівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0070 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Небесної 

Сотні,17 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 121 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Бенько Катерини Володимирівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Бенько Катерини Володимирівни,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0063 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Небесної 

Сотні,5 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Бенько Катерині Володимирівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0063 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Небесної Сотні,5 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 122 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Юнко Мирослави Степанівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Юнко Мирослави Степанівни,  площею 0,1004 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0059 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Шевченка,10 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Юнко Мирославі Степанівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0059 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Шевченка,10 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 123 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Солило Михайла Михайловича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Солило Михайла Михайловича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0069 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Шевченка,2 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Солило Михайлу Михайловичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0069 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Шевченка,2 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 124 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Вергун Юрія Ярославовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Вергун Юрія Ярославовича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0057 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Шевченка,8 Річківської 

с.р.. 

2. Передати , гр.. Вергун Юрію Ярославовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0057 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Шевченка,8 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 125 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Теглівець Степана Ігоровича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Теглівець Степана Ігоровича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0065 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Шевченка,7 Річківської 

с.р.. 

2. Передати , гр.. Теглівець Степану Ігоровичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0065 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Шевченка,7 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 126 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Климко Степана Степановича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Климко Степана Степановича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0058 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Шевченка,9 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Климко Степану Степановичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0058 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Шевченка,9 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 127 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Кобринець Івана Михайловича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Кобринець Івана Михайловича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0072 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Шевченка,5 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Кобринець Івану Михайловичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0072 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Шевченка,5 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 128 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Когут Валерія Валерійовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Валерія Валерійовича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:005:0073 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою с. 

Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Шевченка,3 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Когут Валерію Валерійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0073 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Шевченка,3 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 129 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Пушкар Михайла Володимировича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Михайла Володимировича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0071 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Шевченка,4 Річківської 

с.р.. 

2. Передати , гр.. Пушкар Михайлу Володимировичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0071 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Шевченка,4 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 130 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Бринь Павла Зеновійовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Бринь Павла Зеновійовича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0084 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Ів.Франка,9  Річківської 

с.р.. 

2. Передати , гр.. Бринь Павлу Зеновійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0084 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул.. Ів.Франка,9  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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 131 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Оливко Наталії Миколаївни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Оливко Наталії Миколаївни,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0086 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Ів.Франка,23  Річківської 

с.р.. 

2. Передати , гр.. Оливко Наталії Миколаївні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0086 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул.. Ів.Франка,23  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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 132 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Купчак Надії Михайлівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Купчак Надії Михайлівни,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0085 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Ів.Франка,25  Річківської 

с.р.. 

2. Передати , гр.. Купчак Надії Михайлівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0085 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул.. 

Ів.Франка,25  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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 133 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Бобик Романа Зіновійовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Бобик Романа Зіновійовича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0087 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Ів.Франка,17  Річківської 

с.р.. 

2. Передати , гр.. Бобик Роману Зіновійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0087 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул.. Ів.Франка,17  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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 134 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Пилипишин Юрія Мирославовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Пилипишин Юрія Мирославовича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0088 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Ів.Франка,1  Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Пилипишин ЮріюМирославовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0088 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул.. Ів.Франка,1  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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 135 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Кустик Людмили Вікторівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Кустик Людмили Вікторівни,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0067 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Ів.Франка,7  Річківської 

с.р.. 

2. Передати , гр.. Кустик Людмилі Вікторівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0067 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул.. Ів.Франка,7  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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 136 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Дмитрішин Оксани Ярославівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Дмитрішин Оксані Ярославівні,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0068 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Ів.Франка,12  Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Дмитрішин Оксані Ярославівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0068 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул.. Ів.Франка,12  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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 137 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Процик Володимира Ярославовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Процик Володимира Ярославовича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0066 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Ів.Франка,19  Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Процик Володимиру Ярославовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0066 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул.. Ів.Франка,19  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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 138 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Баран Степана Степановича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Баран Степана Степановича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0064 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Ів.Франка,10  Річківської 

с.р.. 

2. Передати , гр.. Баран Степана Степановича, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0064 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул.. Ів.Франка,10  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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 139 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Тарас Сергія Романовича та проект землеустрою щодо відведення 

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

України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  

Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Тарас Сергія Романовича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0062 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Ів.Франка,6  Річківської 

с.р.. 

2. Передати , гр.. Тарас Сергію Романовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0062 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул.. Ів.Франка,6  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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 140 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Бакай Назара Едуардовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Бакай Назара Едуардовича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0077 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Ів.Франка,4  Річківської 

с.р.. 

2. Передати , гр.. Бакай Назару Едуардовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0077 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул.. Ів.Франка,4  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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 141 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Климко Любомира Любомировича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Климко Любомира Любомировича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0079 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Ів.Франка,21  Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Климко Любомиру Любомировичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0079 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул.. Ів.Франка,21  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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 142 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Баран Дмитра Тадеушовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Баран Дмитра Тадеушовича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0080 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Ів.Франка,11  Річківської 

с.р.. 

2. Передати , гр.. Баран Дмитру Тадеушовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0080 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул.. Ів.Франка,11  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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 143 

            с. Річки            
Про добровільну відмову від наданого рішення 

 

   Розглянувши заяву гр. Пушкар Андрія Валерійовича про добровільну відмову наданого 

рішення, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  

Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Рішення №67 від 20 вересня 2016р. десятої сесії 7-го демокр. скликання вважати не 

дійсним. 

 

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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 144 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву , Пушкар Надії Миронівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Рата по вул.П.Ратенського (1-ий ряд городів) 

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, Пушкар Надії Миронівні, 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 по вул.П.Ратенського 

(1-ий ряд городів), 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 145 

            с. Річки            
Про внесення зміни  

 

   Розглянувши заяву гр. Прусінського Степана Юрійовича про внесення змін , щодо 

уточнення площі у рішенні про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, керуючись статтями 26, 35  Закону  

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

вирішила : 

 

1. У рішенні №72 від 20 вересня 2016р. десятої сесії 7-го дем. скликання про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, розташованої на території Річківської с.р. 

Жовківського р-ну Львівської обл. в с.Рата по вул.. П.Ратенського (1-ий ряд), для 

ведення ОСГ, орієнтовну площу 0,10 га уточнити на 0,1077 га. 

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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   №146  

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Сухої Руслани Степанівни та проект землеустрою щодо 

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

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

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

4. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. Сухої 

Руслани Степанівни,  площею 0,1269 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:007:0055 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-

ну Львівської обл. по вул..22-го Січня,20а Річківської с.р.. 

5. Передати , гр. Сухій Руслані Степанівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:007:0055, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованої 

за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..22-го Січня,20а 

Річківської с.р.. 

6. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

7. 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 
 

 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 147 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Когут Анатолія 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.Л.Українки,28, розроблену ТзОВ «Західземпроект». 

2.  Передати у власність гр. Когут Анатолію Івановичу, земельну ділянку площею 0,2500 

га, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:02:007:0054, код 

класифікації видів цільового призначення земель 02.01. 

3. Гр., Когут Анатолію Івановичу, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр., Когут Анатолію 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   №148 

            с. Річки            
Про затвердження детального 

плану території земельної ділянки і  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 

 Розглянувши заяву Козенко Василя Ігоровича, про затвердження детального плану 

території земельної ділянки у с.Рата по вул.22-го Січня для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд і надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою, щодо відведення даної земельної ділянки, 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, ст. 12,118, 121-122 Земельного кодексу України , Річківська 

сільська рада вирішила: 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Не затверджувати детальний план території  земельної ділянки у с.Рата по вул.22-го 

Січня для будівництва та обслуговування житлового будинку, оскільки розробники 

даної документації ОП Львівське обласне проектно-виробниче архітектурно-

планувальне бюро просить призупинити затвердження на час вияснення ситуації 

щодо вихідних даних, які були надані для виготовлення вищезгаданої документації. 

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 
 

  
Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 149 

           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 в с. Рата по 

вул..22-го Січня  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.  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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   №150  

           с. Річки 

Про розгляд скарги 

 

 

   Розглянувши заяву гр. Важохи Павла Павловича щодо розширення вулиці 22-го Січня у 

с.Рата Жовківського р-ну Львівської обл., керуючись статтями 26, 35  Закону  України  

,,Про місцеве самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Гр..Важосі Павлу Павловачу, дати відповідь листом. 

 

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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   № 151 

            с. Річки            
Про дозвіл на огорожу земельної ділянки 

 

   Розглянувши заяву гр. Лещишина Руслана Степановича про надання дозволу підсунути 

огорожу в сторону вулиці І.Франка в с.Річки Жовківського р-ну, керуючись статтями 26, 

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

ради вирішила : 

 

1. Надати дозвіл на відсунення огорожі в сторону вулиці І.Франка в с.Річки 

Жовківського р-ну Львівської обл. Документи на землю оформити згідно чинного 

законодавства. 

 

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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   №152 

            с. Річки            
Про затвердження детального 

плану території земельної ділянки і  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 

 Розглянувши заяву Старчака Степана Юрійовича, про затвердження детального плану 

території земельної ділянки у с.Шабельня по вул.Моріна для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд і надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою, щодо відведення даної земельної ділянки, 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, ст. 12,118, 121-122 Земельного кодексу України , Річківська 

сільська рада вирішила: 

 

ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити детальний план території  земельної ділянки у с.Шабельня по 

вул.Моріна Жовківського р-ну Львівської обл. для будівництва та обслуговування 

індивідуального житлового будинку та господарських споруд. 

2. Надати, Старчак Степану Юрійовичу, дозвіл на розроблення (з урахуванням вимог 

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

щодо відведення земельної ділянки площею 0,1569  га , розташованої на території 

Річківської сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Шабельня 

по вул. Моріна 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 
 

Дев`ятнадцята сесія                                                        VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017 року   №153 

            с. Річки            
Про розгляд скарги 

 

   Розглянувши заяви гр. Цімерман Марії Ярославівни та Зіньчин Марії Дмитрівни щодо 

пошкодження межових знаків, відповідно до статей 103-109 Земельного кодексу України, 

керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  Україні '' 

сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Направити гр. Цімерман Марії Ярославівні та гр..Зіньчин Марії Дмитрівні лист - 

роз’яснення правил добросусідства. 

 

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       

Дев’ятнадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 листопада 2017  року                                               № 154 

                  с. Річки 

  Про перенесення кредитів. 

 

  Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Перенести з КТКВК 4200 КЕКВ 2210 на КТКВК 3400 КЕКВ 2730 – 

150 000 .00 (сто п’ятдесят тисяч) грн. 

 

2. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію 

місцевих програм згідно з додатком №5 до цього рішення. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


