
 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

 

     Двадцята  сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року                                               № 1 

                  с. Річки 

   Про затвердження порядку   

денного 20-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 20-ї сесії Річківської сільської ради: 

1. Внесення змін до бюджету на 2017 рік. 

2. Про перенесення кредитів. 

3. Про встановлення ставки податку на нерухоме майно. 

4. Про встановлення ставки єдиного податку. 

5. Про затвердження ставки акцизного збору. 

6. Про затвердження штатного розпису ДНЗ с. Річки на 2018 рік. 

7. Про затвердження штатного розпису та кошторису витрат на 

утримання КП «Річки» на 2018 рік. 

8. Про затвердження штатного розпису та кошторису витрат на 

утримання апарату управління Річківської сільської ради на 2018 рік. 

9. Про преміювання сільського голови. 

10. Про преміювання секретаря Річківської сільської ради. 

11. Про затвердження бюджету Річківської сільської ради на 2018 рік. 

12. Затвердження рішень виконкому. 

13. Затвердження розпоряджень сільського голови виданих у міжсесійний 

період. 

14. Про розгляд листів. 

15. Розгляд заяв. 

16. Різне. 

Сільський голова                   Р.В.Зінько 



 

                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Двадцята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 грудня 2017 року                                                  № 2 

   Про  внесення змін до показників 

 сільського бюджету Річківської сільської  

ради на 2017 рік. 

 

  Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

державний бюджет України на 2017 рік», керуючись п.п.23, п.1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сесія Річківської сільської 

ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни і доповнення до рішення сесії Річківської сільської ради 

№16 від 22.12.2016 року і викласти їх у такій редакції: 

2. Зменшити доходи сільського бюджету в сумі 12 млн.грн., в тому числі 

доходи загального фонду – 12 млн.грн. згідно з додатком №1 до цого 

рішення. 

3. Зменшити видатки сільського бюджету в сумі 12 млн. грн.., в тому 

числі видатки загального фонду в сумі 4610000, 00 грн. і видатки 

спеціального фонду в сумі 7390000,00 грн. в тому числі бюджет 

розвитку – 7390000,00 грн.згідно з додатком №2 до цього рішення та за 

гловним розпорядником коштів сільського бюджету на 2017 рік за 

кодами функціональних класифікацій видатків та кредитування 

бюджету згідно з додатком №3 до цього рішення. 

 

4. 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     

Двадцята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 грудня 2017 року                                                  № 3 

   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. КТКВК 5062 

перенести з КЕКВ 2210  - 72 тис. грн., КЕКВ 2240 – 5 тис.грн. на 

КТКВК 3400   КЕКВ 2730  - 77 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     

Двадцята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 грудня 2017 року                                                  № 4 

   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. КТКВК 0170 

перенести з КЕКВ 2111  на КЕКВ 2120 – 5812 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     

Двадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 грудня 2017 року                                                  № 5 

   Про  встановлення ставки  

податку на нерухоме майно  

відмінне від земельної ділянки. 

 

    Керуючись Законом України від 28/12/2014 року №71- VIII «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо податкової реформи», відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Встановити ставки податку на житлову нерухомість в розмірі – 0,03 % 

від мінімальної  заробітної плати. 

 

2. Надати пільги на квартири до 60 кв. м., житлові будинки – 120 кв. м. і 

для різних типів житлової нерухомості – 180 кв. м. 
 

3. Встановити ставки податку на нерухоме майно для комерційної 

нерухомості в межах населеного пункту – 0,03 % від мінімальної  

заробітної плати і за межами населеного пункту – 1,5 % від мінімальної  

заробітної плати . 
 

4. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно відмінне від 

земельної ділянки родини загиблих військовослужбовців в ході 

проведення АТО, учасників АТО, ветеранів війни, ветеранів військової 

служби. 

 

 

5. Копію даного рішення направити в Жовківську ДПІ. 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Двадцята  сесія                                                VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 грудня 2017 року                                                  № 6 

   Про  встановлення ставок   

єдиного податку . 

 

    Керуючись Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності», від 04/11/2011 року №4014- 

VI,відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб суб’єктів 

підприємницької діяльності у відсотках від мінімальної заробітної 

плати та прожиткового мінімуму встановленої законом на 1 січня 

кожного бюджетного року : 

І група – 5 % від прожиткового мінімуму; 

ІІ група – 10 % від мінімальної заробітної плати. 

 

 

2. Копію даного рішення направити в Жовківську ДПІ. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 
 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Двадцята  сесія                                                      VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 грудня 2017 року                                                  № 7 

   Про  затвердження ставки  

акцизного податку. 

 

    Керуючись Законом України від 28/12/2014 року №71- VIII «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо податкової реформи», відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити акцизний податок в розмірі – 5 % з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – алкоголю, 

тютюну, палива. 

 

 
 

2. Копію даного рішення направити в Жовківську ДПІ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Двадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 грудня 2017 року                                                  № 8 

   Про  затвердження штатного 

 розпису ДНЗ с. Річки . 

 

    Відповідно ст.26, ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

Затвердити штатний розпис ДНЗ с. Річки на 2018 рік в кількості  21,08      

штатних одиниць згідно з додатком №1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Двадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 грудня 2017 року                                                  № 9 

   Про  затвердження штатного розпису  

та кошторису витрат КП  «Річки» на 2018 рік . 

 

    Відповідно ст.26, ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Затвердити штатний розпис КП  «Річки» на 2018 рік в кількості  7      

штатних одиниць та кошторис витрат на суму 800 000 грн. згідно з 

додатком №1. 

 

2. Бухгалтерії (Зінько О.В.) забезпечити фінансування на утримання         

КП «Річки» при Річківській сільській раді на 2018 рік. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 



 
 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
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Двадцята  сесія                                                          VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 грудня 2017 року                                                  № 10 

   Про  затвердження штатного розпису  

та кошторису витрат на утримання апарату  

Річківської сільської ради на 2017 рік . 

 

    Відповідно  до п.5 ст.26, ст.42 п.6 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Затвердити штатний розпис та кошторис витрат на утримання 

апарату управління Річківської сільської ради на 2018 рік, в 

кількості 9,5 штатних одиниць на суму  1700000 грн. згідно з 

додатком №1. 

 

2. Бухгалтерії (Теглівець Н.П.) забезпечити фінансування на 

утримання апарату управління Річківської сільської ради на                 

2018 рік. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 



 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
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Двадцята  сесія                                                   VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 грудня 2017 року                                                     № 11 

             с. Річки 

   Про  преміювання сільського голови. 

 

        Розглянувши пропозицію голови бюджетної комісії про те, що 

сільському голові необхідно надати премію до заробітної плати за 

напруженість у виконанні роботи, відповідно  ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст..21 Закону України «про службу в 

органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати 

праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів» , сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Преміювання сільського голови, Зінько Р.В., з 01.01.2018 р. 

проводити щомісячно у розмірі 400 % ( від посадового окладу) в 

межах коштів, передбачених на преміювання та за рахунок економії 

коштів на оплату праці згідно Положення про преміювання та 

надання матеріальної допомоги працівникам апарату ради та її 

виконавчих органів. 
 

2. Бухгалтеру  сільської ради проводити нарахування премії до 

посадового окладу. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Двадцята сесія                                                    VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 грудня 2017 року                                                     № 12 

             с. Річки 

   Про  преміювання секретаря сільської ради. 

 

    Розглянувши пропозицію голови бюджетної комісії про те, що секретарю 

сільської ради необхідно надати премію до заробітної плати за напруженість 

у виконанні роботи, відповідно  ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст..21 Закону України «про службу в органах 

місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів» , сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

4. Преміювання секретаря сільської ради, Смутняк О.В., з 01.01.2018 р. 

проводити щомісячно у розмірі 200 % ( від посадового окладу) в 

межах коштів, передбачених на преміювання та за рахунок економії 

коштів на оплату праці згідно Положення про преміювання та 

надання матеріальної допомоги працівникам апарату ради та її 

виконавчих органів. 
 

5. Бухгалтеру  сільської ради проводити нарахування премії до 

посадового окладу. 

 

6. 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     

Двадцята сесія                                                    VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 грудня  2017 року                                                  № 14 

   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  №48-52  від 

19.12.2017 року. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                       Р.В.Зінько 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцята сесія                                                       VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року                                               № 15 

                  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: 

- №406 від 17.11.2017 року «Про перенесення кредитів», 

-  №411 від 23.11.2017 року «Про перенесення кредитів»,  

- №412 від 23.11.2017 року «Про перенесення кредитів». 

 

 

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         

Двадцята сесія                                                       VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року                                               № 16 

                  с. Річки 

   Про розгляд листів. 

 

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

10.10.2017 року № 54, від 10.10.2017 року № 55; Рава-Руського ДНЗ №1 від 

18.09.2017 року №91; Завідувача НД с. Річки; Рава-Руської районної лікарні 

від 08.12.2017 року №425; Жовківський районний відділ культури і туризму 

від 09.11.2017 року №;Жовківської РДА від 28.11.2017 року №02-36/4650; 

Рава_руської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 від 28.11.2017 року №228 ; директор 

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, від 20.12.2017 року №417, від 20.12.2017 року №418, від 20.12.2017 

року №419 та керуючись 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. Відкласти розгляд даних листів до наступних сесій, так як кошти на 

дані потреби можна виділити з вільних залишків, які утворяться 

станом на 01.01.2018 року. 

 

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         

Двадцята  сесія                                                   VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня 2017  року                                               № 17 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Каси Іванни Василівни про надання матеріальної 

допомоги синові – Касі Андрію Степановичу,  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. Касі Андрію Степановичу 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         

Двадцята  сесія                                                   VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня 2017  року                                               № 18 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Зивер Андрія Володимировича 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 : 

 

3. Надати  гр. Зивер Андрію Володимировичу матеріальну допомогу, як 

учаснику АТО в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

 

4. 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         

Двадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017  року                                               № 19 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Чепеля Івана Івановича 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. Чепелю Івану Івановичу у наданні  матеріальної 

допомогу, як учаснику АТО, так як матеріальна допомога учасникам 

АТО є одноразова і вже була йому 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         

Двадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017  року                                               № 20 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Пушкара Михайла Володимировича 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. Пушкару Михайлу Володимировичу у наданні  

матеріальної допомогу, як учаснику АТО, так як матеріальна допомога 

учасникам АТО є одноразова і вже була йому 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         

Двадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017  року                                               № 21 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Пушкара Володимира 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. Відмовити  гр. Пушкару Володимиру Валерійовичу у наданні  

матеріальної допомогу, як учаснику АТО, так як матеріальна допомога 

учасникам АТО є одноразова і вже була йому 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         

Двадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017  року                                               № 22 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Базюка Миколи Дмитровича 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. Базюку Миколі Дмитровичу у наданні  матеріальної 

допомогу, як учаснику АТО, так як матеріальна допомога учасникам 

АТО є одноразова і вже була йому 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         

Двадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017  року                                               № 23 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Барана Степана Степановича 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 Степану Степановичу у наданні  матеріальної 

допомогу, як учаснику АТО, так як матеріальна допомога учасникам 

АТО є одноразова і вже була йому 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         

Двадцята  сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017  року                                               № 24 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Чорній Романа Ярославовича 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. Чорнію Роману Ярославовичу у наданні  матеріальної 

допомогу, як учаснику АТО, так як матеріальна допомога учасникам 

АТО є одноразова і вже була йому 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         

Двадцята   сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017  року                                               № 25 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Кайди Лесі Михайлівни про надання матеріальної 

допомоги на лікування (операцію), 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. Кайді Лесі Михайлівні матеріальну допомогу на лікування 

(операцію)  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         

Двадцята  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017  року                                               № 26 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Терів Тетяни Степанівни про надання матеріальної 

допомоги на лікування (після операції) сина – Терів Віктора Йосифовича, 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. Терів Тетяні Степанівні матеріальну допомогу на лікування 

(після операції) сина – Терів Віктора Йосифовича в сумі 15 

(п’ятнадцять ) 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         

Двадцята   сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017  року                                               № 27 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Барана Степана Степановича 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. Барану Степану Степановичу матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 3 ( три ) 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         

Двадцята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня 2017  року                                               № 28 

                  с. Річки 

   Про виділення коштів на відновлення 

 втраченого внаслідок пожежі майна. 

 

     Розглянувши заяву Козар Василини Василівни про виділення коштів на 

відновлення втраченого внаслідок пожежі майна ,та  керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Виділити кошти на відновлення втраченого внаслідок пожежі майна 

жительці с. Річки гр. Козар Василині Василівні 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                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №29 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Файзулліної Катерини 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 . Файзулліної Катерини Василівни,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0100 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,4 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Файзулліній Катерині Василівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0100 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,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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №  30 

          с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Бармін 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 . Бармін Володимира Степановича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0098 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,14 Річківської с.р.. 

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

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0098 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,14 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №31 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Лучків Максима 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 . Лучків Максима Ярославовича,  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,5  Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Лучків Максиму Ярославовичу, 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,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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №32 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Періг Віталія 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 . Періг Віталія Володимировича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0101 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,3  Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Періг Віталію Володимировичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0101 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,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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №33 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Галушка Назара 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 . Галушка Назара Володимировича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0103 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,11 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Галушка Назару Володимировичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0103 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,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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №34 

            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 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0097 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,6 

Річківської с.р.. 

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

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0097 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,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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №35 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Юнко Олександри Федорівни 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 Олександри Федорівни,  площею 0,1011 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0089 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,5 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Юнко Олександрі Федорівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0089 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,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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №36 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Баран Андрія Мар`яновича 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 Андрія Мар`яновича,  площею 0,1041 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0099 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,27 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Баран Андрію Мар`яновичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0099 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,27 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №37 

            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 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0095 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,11 

Річківської с.р.. 

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

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0095 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,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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №38 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Гнідець Ганни Мечиславівни 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 . Гнідець Ганни Мечиславівни,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0094 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,7 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Гнідець Ганні Мечиславівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0094 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,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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №39 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Сохань Ірини 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 . Сохань Ірини Володимирівни,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0093 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,9 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Сохань Ірині Володимирівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0093 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,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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №40 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Проць Василя 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 . Проць Василя Андрійовича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0092 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,12 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Проць Василю Андрійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0092 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,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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №41 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Степанова Ярослава Олеговича 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 . Степанова Ярослава Олеговича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0090 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,16 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Степанову Ярославу Олеговичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0090 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,16 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №42 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Нестерак Василя Омеляновича 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 . Нестерак Василя Омеляновича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0102 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,1 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Нестерак Василю Омеляновичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0102 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,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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №43 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Горечого Богдана Богдановича 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 . Горечого Богдана Богдановича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0091 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,6 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Горечому Богдану Богдановичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0091 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,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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №44 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Юнко Ігоря Олексійовича 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 Ігоря Олексійовича,  площею 0,1028 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0108 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,25 

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Юнко Ігорю Олексійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0108 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,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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №45 

            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 0,1080 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0107 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,1 Річківської с.р.. 

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

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0107 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,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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №   46 

         с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Копійчак Олега 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 . Копійчак Олега Михайловича,  площею 0,1023 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0106 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,3 

2. Передати , гр.. Копійчак Олегу Михайловичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0106 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,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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №47 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Гавриляк Мар`яни 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 . Гавриляк Мар`яни Михайлівни,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0104 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,9 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Гавриляк Мар`яні Михайлівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0104 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,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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №48 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Сіканчука Богдана 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 . Сіканчука Богдана Степановича,  площею 0,1001 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0105 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,2  Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Сіканчуку Богдану Степановичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0105 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,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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №49 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши заяву гр. Бартков`як Валерії Володимирівни 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 по  вул.Моріна,81, розроблену ФОП «Смик В.І.». 

2. Передати у власність гр. Бартков`як Валерії Володимирівні, земельну ділянку площею 

0,1408 га, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:03:004:0113, код 

класифікації видів цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Бартков`як Валерії Володимирівні , здійснити державну реєстрацію права 

приватної власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр, Бартков`як Валерії Володимирівні, 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №50 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Гливи Мирослава Євгеновича та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей 12,33, 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. Гливі 

Мирославу Євгеновичу,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:007:0057 для ведення особистого селянського господарства, 

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

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр. Гливі Мирославу Євгеновичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:007:0057, 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №51 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Горечої Ганни Степанівни та проект землеустрою щодо 

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

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

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Ганні Степанівні,  площею 0,0400 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:007:0056 для ведення садівництва, розташованої за адресою     

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

2.  Передати , гр. Горечій Ганні Степанівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:007:0056, для ведення 

садівництва, 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №52 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Шумило Тетяни Ігорівни та проект землеустрою щодо відведення 

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

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

Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Тетяни Ігорівни,  площею 0,1178 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:006:0028 для ведення садівництва, розташованої за адресою с. Рата вул. 

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

2. Передати , гр. Шумило Тетяні Ігорівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:006:0028, для ведення індивідуального 

садівництва, розташованої за адресою с. Рата вул.Лугова  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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №53 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши заяву гр. Панченко Любові Миколаївни, Радик Любові Сергіївни 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,4, розроблену ФОП «Смик В.І.». 

2. Передати у власність гр. Панченко Любов Миколаївні, Радик Любов Сергіївні, земельну 

ділянку площею 0,2500га, цільове призначення: будівництво та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд , кадастровий номер 

4622787900:02:001:0031, код класифікації видів цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Панченко Любов Миколаївні та Радик Любов Сергіївні, здійснити державну 

реєстрацію права приватної власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр, Панченко Любов Миколаївні, Радик Любов Сергіївні, 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №54 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Осмачко Івана 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. Осмачко 

Івану Івановичу,  площею 0,1047 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0093 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

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

2. Передати , гр.. Осмачко Івану Івановичу , у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0093 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №55 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Базюк Миколи Дмитровича 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. Базюк 

Миколи Дмитровича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0059 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

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

2. Передати , гр.. Базюк Миколі Дмитровичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0059 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №56 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши заяву гр. Малащук Володимира Ілліча 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.Залізнична,40, розроблену ТзОВ «Західземпроект». 

2. Передати у власність гр. Малащук Володимиру Іллічу, земельну ділянку площею 

0,1962га, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:03:006:0040, код 

класифікації видів цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Малащук Володимиру Іллічу, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр, Малащук Володимиру Іллічу, 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   № 57 

            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 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0096 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

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

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

номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0096 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №58 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Порохняк Лідії Єгорівни 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. 

Порохняк Лідії Єгорівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0097 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

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

2. Передати , гр.. Порохняк Лідії Єгорівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0097 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №59 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Рудої Марії Мечиславівни 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. Рудої 

Марії Мечиславівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0098 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

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

2. Передати , гр.. Порохняк Лідії Єгорівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0098 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №60 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Бринь Галини 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. Бринь 

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

4622787900:02:002:0099 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

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

2. Передати , гр.. Бринь Галині Ярославівній, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0099 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №61 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Баран Романа 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. Баран 

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

4622787900:02:002:0100 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

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

2. Передати , гр.. Баран Роману Андрійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0100 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №62 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Мудрик Миколи 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. Мудрик 

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

4622787900:02:002:0095 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

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

2. Передати , гр.. Мудрик Миколі Андрійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0095 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №63 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Данькевич Івана 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. 

Данькевич Івана Івановича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:002:0094, для ведення індивідуального садівництва, 

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

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Данькевич Івану Івановичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0094, 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №64 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Гаращенко Федіра Віталійовича 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. 

Гаращенко Федіра Віталійовича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:002:0102 для ведення індивідуального садівництва, 

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

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр.. Гаращенко Федіра Віталійовича, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0102 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017 року   №65 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Качан Наталії Вікторівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

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

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

ведення 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017 року   №66 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Заричнєва Андрія Володимировича , про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Заричнєвому Андрію Володимировичу, дозвіл на 

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

сфері землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0945  га , розташованої на території Річківської сільської ради 

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

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №67 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Мудрик Андрія 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. Мудрик 

Андрію Андрійовичу,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0101 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

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

2. Передати , гр.. Мудрик Андрію Андрійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0101 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №68 

           с. Річки 

 Про продовження терміну дії рішення 

 

 

 Розглянувши заяву Солило Михайла Михайловича, про продовження 

терміну дії рішення №56 від 29.07.2016 р. про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо передачі земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с.Рата уз.Пастерник 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.  Продовжити термін дії рішення №56 9-ї сесії від 29.07.2016 р. про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо передачі 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва в с.Рата уз.Пастерник 

Жовківського р-ну на 6 місяців. 

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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017 року   №69 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 Розглянувши заяву Базюк Дмитра Матвійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Рата по 

вул..П.Ратенського 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.  Перенести дане клопотання до наступної сесії, із-за відсутності 

викопіювання бажаної земельної ділянки. 

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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   № 70 

           с. Річки 

Про затвердження детального 

плану території земельної ділянки і  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 
 Розглянувши заяву Сенько Олександра Михайловича та детальний план території 

земельної ділянки у с.Рата Річківської с.р. Жовківського р-ну по вул.Мельники для 

будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд, та керуючись 

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

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

громадських слухань, Річківська сільська рада: 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити детальний план території  земельної ділянки для будівництва та 

бслуговування житлового будинку і господарських споруд  по вул.Мельники  в с.Рата  

Жовківського р-ну, площею 0,1880 га. 

2. Надати , Сенько Олександру Михайловичу, дозвіл на розроблення (з урахуванням 

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

щодо відведення земельної ділянки площею 0,1880  га , розташованої на території 

Річківської сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. 

Мельники  для будівництва та обслуговування житлового будинку і 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   № 71 

           с. Річки 

Про затвердження детального 

плану території земельної ділянки і  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 
 Розглянувши заяву Юнко Зоряни Михайлівни та детальний план території земельної 

ділянки у с.Рата Річківської с.р. Жовківського р-ну по вул.Л.Українки,12,г для 

будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд, та керуючись 

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

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

громадських слухань, Річківська сільська рада: 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити детальний план території  земельної ділянки для будівництва та 

бслуговування житлового будинку і господарських споруд  по вул.Л.Українки,12,г  в 

с.Рата  Жовківського р-ну, площею 0,2250 га. 

2. Надати , Юнко Зоряні Михайлівні, дозвіл на розроблення (з урахуванням вимог 

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

відведення земельної ділянки площею 0,2250  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Л.Українки,12,а  

для будівництва та обслуговування житлового будинку і 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017 року   №72 

           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.  Відмовити у клопотанні, оскільки громада с.Рата проти, щоб 

надавалися земельні ділянки у цьому місці, оскільки земля використовується 

під громадським пасовищем. 

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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017 року   №73 

           с. Річки 

 Про надання земельної  

ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Базюк Миколи Дмитровича , про надання земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства , на 

території Річківської с.р. с.Шабельня (навпроти локаторів) 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, оскільки землі «навпроти локаторів» 

знаходяться за межами населених пунктів. 

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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017 року   №74 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Задорожної Олександри Іванівни , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Задорожній Олександрі Іванівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

ведення 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017 року   №75 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Длугань Марії Михайлівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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, Длугань Марії Михайлівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,10  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по 

вул..І.Франка (5-ий ряд), для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Термін дії рішення 6 місяців. 

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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017 року   №76 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Задорожної Василини Ярославівни , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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, Задорожній Василині Ярославівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,10  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по 

вул..І.Франка (5-ий ряд), для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Термін дії рішення 6 місяців. 

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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017 року   №77 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Пушкар Максима Андрійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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, Пушкар Максиму Андрійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,10  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по 

вул..І.Франка (5-ий ряд), для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Термін дії рішення 6 місяців. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зіньк 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017 року   №78 

           с. Річки 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

 

Розглянувши заяву Шев`якіна Андрія Вікторовича про надання 

дозволу на розроблення технічної документації по встановленні меж 

земельної ділянки, 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. Гр., Шев`якіну Андрію Вікторовичу, надати дозвіл на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку і господарських споруд в с.Шабельня 

по вул..Січових Стрільців,13 Річківської с.р. Жовківського р-ну Львівської 

обл. , площею 0,1200 га, кад.номер зем. діл.-4622787900:03:005:0052. 

2. Роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою           

розпочати з укладання договору із землевпорядною організацією, яка має 

відповідний дозвіл (ліцензію) на їх виконання. 

3.  Технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості розробити та погодити згідно норм чинного 

законодавства України. 

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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №79 

           с. Річки 

 Про внесення змін у надане рішення 

 

 

 Розглянувши заяву Паламар Ігоря Васильовича , про внесення зміни у 

рішення №41 від 22.04.2016р. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо передачі земельної ділянки у власність для ведення 

садівництва в с.Рата уз.Пастерник 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.  У рішенні №41 6-ї сесії від 22.04.2016р. про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо передачі земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с.Рата уз.Пастерник Жовківського р-ну- 

з урочища Пастерник перенести на вул..І.Франка (5-ий ряд) с.Рата 

Жовківського р-ну Львівської обл  .  

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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №80 

           с. Річки 

 Про внесення змін у надане рішення 

 

 

 Розглянувши заяву Рибак Віктора Михайловича, про внесення зміни у 

рішення №32 від 21.12.2015 р. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо передачі земельної ділянки у власність для ведення 

садівництва в с.Рата уз.Пастерник 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.  У рішенні №32 3-ї сесії від 21.12.2015р. про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо передачі земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с.Рата уз.Пастерник Жовківського р-ну- 

уточнити площу земельної ділянки з 0,08га на 0,1145 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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017 року   №81 

           с. Річки 

 Про надання земельної  

ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Шпаги Сергія Миколайовича , про надання земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2,0 га, на території Річківської с.р.  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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 грудня  2017 року   №82 

           с. Річки 

 Про відмову від наданого рішення 

 

 

 Розглянувши заяву Чепель Івана Михайловича , про добровільну відмову від 

рішення №36 від 29.07.2016р. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо передачі земельної ділянки у власність для ведення 

садівництва в с.Рата уз.Пастерник 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.  Клопотання задовільнити.  

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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017 року   №83 

           с. Річки 

 Про надання земельної  

ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Ярмоли Любов Володимирівни, про надання земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, в 

с.Рата  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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017 року   №84 

 

            с. Річки            
Про розгляд скарги 

 

   Розглянувши заяву-скаргу гр. Коваль Анастасії Іванівни на сусіда Сергія,  керуючись 

статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  Україні '' сесія 

Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Перенести розгляд даної заяви до наступної сесії. 

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 
 

Двадцята сесія                                            VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 грудня  2017 року   №85 

 

            с. Річки            
Про розгляд скарги 

 

   Розглянувши заяву-скаргу гр. Цімерман Марії Ярославівни на Зіньчин Марію 

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

Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. На минулій сесії бло вирішено направити гр. Цімерман Марії Ярославівні та 

гр..Зіньчин Марії Дмитрівні лист - роз’яснення правил добросусідства. 

2. Розгляд такої заяви компетенція дільничного інспектора міліції Кіщака Р.Б. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько 

 
 

 

 

 


