
 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                       VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  20 вересня  2016 року                                               № 1 

                  с. Річки 

   Про затвердження порядку   

денного 10-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 10-ї сесії Річківської сільської ради: 
 

 

1. Розгляд листа Львівського прикордонного загону. 

2. Розгляд листа ФОП Шабат О.Б. 

3. Розгляд листа відділу Держгеокадастру у Жовківському районі. 

4. Розгляд листа завідувача ДНЗ с. Річки Періг Л.Л. 

5. Затвердження розпоряджень сільського голови виданих у 

міжсесійний період. 

6. Затвердження рішень виконкому 

7. Затвердження ПКД та зведених кошторисів по капітальному 

ремонту доріг комунальної власності. 

8. Затвердження ПКД на реконструкцію даху ДНЗ с. Річки. 

9. Про надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки 

майна, що перебуває на балансі Річківської сільської ради                        

( недобудована котельня ДНЗ с. Річки, сарай і туалет). 

10. Про затвердження програм. 

11.  Розгляд заяв. 

12. Різне. 
 

 В.о. сільського голови                                    ________________ Смутняк О.В. 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята сесія                                                      VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 2 

                  с. Річки 

   Про розгляд листа  

Львівського прикордонного загону . 

 

    Розглянувши лист Львівського прикордонного загону  №721/8799 від 

29.07.2016 року «Про погодження тарифів» керуючись ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити тарифи на відшкодування витрат на постачання комунальних 

послуг та квартирної плати для будинків офіцерського складу, що 

розташовані на відділі прикордонної служби «Рава-Руська». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                    _______________ Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                       VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 3 

                  с. Річки 

   Про розгляд листа ФОП Шабат О.Б. 

 

     Розглянувши лист  ФОП Шабат О.Б. №16 від 25.08.2016 року керуючись 

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

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення ПКД та прокладання ВОЛЗ на території 

Річківської сільської ради. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                      _____________ Смутняк О.В. 
 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                       VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016 року                                               № 4 

                  с. Річки 

   Про розгляд листа  відділу  

Держгеокадастру у Жовківському районі 

 

    Розглянувши лист відділу Держгеокадастру у Жовківському районі №8-

1310-3481/0/15-16 від 11.08.2016 року 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 відділу Держгеокадастру у Жовківському районі у 

підписанні меморандуму. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. сільського голови                                        ___________ Смутняк О.В. 
 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                       VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016 року                                               № 5 

                  с. Річки 

   Про розгляд листа  завідувача 

 ДНЗ с. Річки 

 

  Розглянувши лист завідувача ДНЗ с. Річки Періг Л.Л. №50 від 05.09.2016 

року та  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Відкласти розгляд даного листа до наступної сесії. 

 

2. Завідуючі ДНЗ с. Річки п. Періг Л.Л. надати кошторис на виконання 

даних робіт. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

В.о. сільського голови                                        ___________ Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                       VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016 року                                               № 6 

                  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: 

-  від 04.08.2016 року №245 «Про перенесення кредитів»; 

- від 01.09.2016  року №283 « Про перенесення кредитів»; 

- від 06.09.2016 року № 289 « Про перенесення кредитів»; 

- від 15.09.20016 року №298 «Про затвердження зведеного 

кошторисного розрахунку»; 

- 15.09.2016 року №299 «Про затвердження зведеного 

кошторисного розрахунку»; 

- 20.09.2016 року №304 «Про затвердження зведеного 

кошторисного розрахунку». 

 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                        _____________ Смутняк О.В. 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Десята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  20 вересня  2016 року                                                  № 7 

   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  №19-23 від          

09.08.2016 року. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В.о.сільського голови                                         _____________ Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Десята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  20 вересня 2016 року                                               № 8 

                  с. Річки 

   Про затвердження кошторисних  

документів. 

 

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити ПКД та зведені кошториси по капітальному ремонту доріг  

комунальної власності, а саме : 

- Зведений кошторис по капітальному ремонту дороги по                   

вул. Проектна  с. Річки в сумі 839257,00 грн. 

- Зведений кошторис по капітальному ремонту дороги по                   

вул. Ів.Франка  с. Річки в сумі 843714,00 грн. 

- Зведений кошторис по капітальному ремонту дороги по                                

вул. П.Ратенського с. Рата в сумі 841259,00 грн. 

- Зведений кошторис по капітальному ремонту дороги по                  

вул. Л.Українки (від вул. П.Ратенського до вул. Коцюбинського) 

с. Рата в сумі 436240,00 грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                         _____________Смутняк О.В. 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Десята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  20 вересня 2016 року                                               № 9 

                  с. Річки 

   Про затвердження ПКД та зведеного  

кошторису по реконструкції даху ДНЗ с. Річки. 

 

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити ПКД та зведені кошториси по реконструкції даху ДНЗ             

с. Річки в сумі 25336,00 грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                         _____________Смутняк О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Десята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  20 вересня 2016 року                                               № 10 

                  с. Річки 

   Про надання дозволу на проведення 

 експертно-грошової оцінки майна, що  

перебуває на балансі Річківської сільської ради. 

 

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки майна, що  

           перебуває на балансі Річківської сільської ради ( недобудована     

          котельня ДНЗ с. Річки, сарай і туалет). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                         _____________Смутняк О.В. 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Десята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  20 вересня 2016 року                                               № 11 

                  с. Річки 

   Про затвердження програми по  

забезпеченні техногенної та пожежної  

безпеки Річківської сільської ради на 2016 рік. 

 

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити програму по забезпеченні техногенної та пожежної  

безпеки Річківської сільської ради на 2016 рік 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                         _____________Смутняк О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Десята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  20 вересня 2016 року                                               № 12 

                  с. Річки 
   Про затвердження програми по  

покращенні матеріально-технічного  

забезпечення, умов обслуговування  

клієнтів та умов праці працівників  

управління Державної казначейської  

служби України у Жовківському районі  

Львівської області в 2016 році. 

 

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити програму по покращенні матеріально-технічного  

           забезпечення, умов обслуговування клієнтів та умов праці працівників  

           управління Державної казначейської служби України у Жовківському     

          районі Львівської області в 2016 році. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                         _____________Смутняк О.В. 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Десята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  20 вересня 2016 року                                               № 12а 

                  с. Річки 
   Про затвердження програми з написання  

книги «Історія села Рата» на території  

Річківської сільської ради на 2016 рік 

 

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити програму з написання книги «Історія села Рата» на 

території Річківської сільської ради. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                         _____________Смутняк О.В. 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   № 13 

           с. Річки 

 Про затвердження детального 

плану території земельної ділянки і  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 

    Розглянувши заяву Теглівець Івана Володимировича, про затвердження 

детального плану території земельної ділянки у с.Річки по вул.Проектна для 

будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд, 

та керуючись п.42 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, 

беручи до уваги проведення громадських слухань, Річківська сільська рада 

вирішила: 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Детальний план території  земельної ділянки, щодо 

будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських 

споруд по вул.Проектна в с.Річки Жовківського р-ну, площею 0,1196 

га. 

2.  Надати, Теглівець Івану Володимировичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,1196  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Річки по 

вулПроектна для будівництва і обслуговування житлового будинку 

та господарських споруд. 

3. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та 

охорони природи. 

В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №14 

           с. Річки 

 Про надання земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Зінька Володимира Богдановича , про надання земельної 

ділянки у власність, в с.Річки 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 клопотання, 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. 

 

 

 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №15 

           с. Річки 

 Про надання земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Зінька Павла Андрійовича , про надання земельної 

ділянки у власність, в с.Річки 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 клопотання, 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. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №16 

           с. Річки 

 Про надання земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Гнідець Христини Іванівни , про надання земельної 

ділянки у власність, в с.Річки 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 клопотання, 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. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №17 

           с. Річки 

 Про надання земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Гнідець Миколи Миколайовича , про надання земельної 

ділянки у власність, в с.Річки 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 клопотання, 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. 

 

 

 

 

     В.о. сільського голови                                                        О.В. Смутняк 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №18 

           с. Річки 

 Про надання земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Зуєвої Людмили Володимирівни , про надання земельної 

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

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

Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Відмовити у клопотання, 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. 

 

 

  

 

          В.о. сільського голови                                                        О.В. Смутняк 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №19 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Чорнія Ярослава Михайловича та технічну документацію із 

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

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

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

Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

р-н, с.Рата вул.Л.Українки,16, розроблену ТзОВ «Рава Зем Сервіс». 

2. Передати у власність гр. Чорній Ярославу Михайловичу, земельну ділянку площею 

0,2500 га, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:02:003:0016, код 

класифікації видів цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Чорній Ярославу Михайловичу, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Чорній Ярославу Михайловичу, виконувати обов`язки власника земельної ділянки  

відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

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

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

        В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №20 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Панечко Марії 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.Річки вул.Космічна,44, розроблену ФОП Юшин Є.О. 

2. Передати у власність гр. Панечко Марії Володимирівні, земельну ділянку площею 

0,0772 га, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:01:004:0008, код 

класифікації видів цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Панечко Марії Володимирівні, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Панечко Марії 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. 

 

 

 

        В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №21 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Сивопляс Світлани Іллівни 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.Моріна,43, розроблену ТзОВ Юридично-землевпорядна фірма. 

2. Передати у власність гр. Сивопляс Світлані Іллівні, земельну ділянку площею 0,1774 га, 

цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:03:001:0050, код класифікації видів 

цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Сивопляс Світлані Іллівні, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Сивопляс Світлані Іллівні, 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. 

 

 

 

        В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №22 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Богомол Івана Володимировича та проект землеустрою щодо 

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

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

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Івана Володимировича ,  площею 0,2340 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:03:007:0033 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

2. Передати , гр. Богомол Івану Володимировичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:03:007:0033, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Шабельня по вул.Залізнична 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. 

 

 

 

 

 

 

 

       В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №23 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Осфальд Марії Миколаївни та проект землеустрою щодо 

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

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

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Марії Миколаївни,  площею 0,8000 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:006:0020 для ведення особистого селянського господарства, 

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

Річківської с.р.. 

2. Передати , гр. Осфальд Марії Миколаївні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:006:0020, для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої за адресою с. Рата вул.Нова  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

       В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №24 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 
 

Розглянувши заяву гр. Мосійчук Петра Ярославовича та проект землеустрою щодо відведення 

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

керуючись статтями 26, 33  Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  Україні '' сесія 

Річківської сільської ради вирішила : 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. Мосійчук Петра 

Ярославовича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:03:006:0036 

для будівництва і обслуговування житлового будинку розташованої за адресою с. Шабельня по 

вул.Шевченка,6  Жовківського р-ну Львівської обл. Річківської с.р.. 

2. Передати , гр. Мосійчук Петру  Ярославовичу, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:03:006:0036, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, розташованої за адресою с. Шабельня по вул.Шевченка,6  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. 

 

 

 

 

      В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №25 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної 

ділянки 
 

Розглянувши клопотання Суха Руслани Степанівни, щодо надання 

дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки у с. 

Рата по вул. 22-го Січня для будівництва та обслуговування житлового 

будинку і господарських споруд, беручи до уваги  ст. 144 Конституції 

України, Земельний кодекс України, Закон України „Про регулювання 

містобудівної діяльності”, ст.ст. 26, 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Річківська сільська рада ВИРІШИЛА: 
  

1. Дати дозвіл, Суха Руслані Степанівні, на розроблення детального плану 

території земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: Львівська обл., 

Жовківський р-н, с.Рата вул. 22-го Січня для будівництва та 

обслуговування житлового будинку і господарських споруд.   

2. Суха Руслані Степанівні, здійснити фінансування робіт з розроблення 

детального плану території земельної ділянки за рахунок власних 

коштів. 

3. Розроблену і погоджену у встановленому законодавством порядку 

документацію подати на затвердження у Річківську сільську раду. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

      

              В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №26 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Глазунова Миколи Васильовича та проект землеустрою щодо 

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

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

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. 

Глазунову Миколі Васильовичу,  площею 0,0500га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0023 для ведення садівництва, розташованої за адресою 

с. Рата вул.П.Ратенського Жовківського р-ну Львівської обл.  Річківської с.р.. 

2. Передати гр. . Глазунову Миколі Васильовичу у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0023, для ведення 

садівництва, розташованої за адресою с. Рата вул.П.Ратенського 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. 

 

 

 

 

 

 

 

       В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №27 

           с. Річки 

 Про затвердження акту постійної комісії 

 

 

 Розглянувши акт постійної комісії з питань будівництва,землекористування 

та охорони природи від 19 вересня 2016р. про погодження меж між 

землекористувачами Зінчин М.Д. і Кінах М. в с.Річки по вул.Ів.Франка 

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

самоврядування в Україні”, статей 12,158,159 Земельного кодексу України, 

Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Затвердити Акт постійної комісії від 19.09.2016 р. про погодження 

меж між землекористувачами Зінчин М.Д. і Кінах М. в с.Річки по 

вул.Ів.Франка Жовківського р-ну. 

2. Межі між землекористувачами Зінчин М.Д. і Кінах М. в с.Річки по 

вул.Ів.Франка Жовківського р-ну, закріпити по існуючих межах. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 
 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня  2016 року   №  28      

    с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної 

ділянки 
 

Розглянувши клопотання Демчук Валерія Едуардовича, щодо надання 

дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки у с. 

Рата по вул. Л.Українки,33 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку і господарських споруд, беручи до уваги  ст. 144 Конституції 

України, Земельний кодекс України, Закон України „Про регулювання 

містобудівної діяльності”, ст.ст. 26, 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Річківська сільська рада ВИРІШИЛА: 
  

1. Дати дозвіл, Демчук Валерію Едуардовичу, на розроблення детального 

плану території земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: 

Львівська обл., Жовківський р-н, с.Рата вул. Л.Українки,33 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських 

споруд.   

2. Демчук Валерію Едуардовичу, здійснити фінансування робіт з 

розроблення детального плану території земельної ділянки за рахунок 

власних коштів. 

3. Розроблену і погоджену у встановленому законодавством порядку 

документацію подати на затвердження у Річківську сільську раду. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

            В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №  29 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної 

ділянки 
 

Розглянувши клопотання Юнко Зоряни Михайлівни, щодо надання 

дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки у с. 

Рата по вул. Л.Українки,12г для будівництва та обслуговування житлового 

будинку і господарських споруд, беручи до уваги  ст. 144 Конституції 

України, Земельний кодекс України, Закон України „Про регулювання 

містобудівної діяльності”, ст.ст. 26, 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Річківська сільська рада ВИРІШИЛА: 
  

1. Дати дозвіл, Юнко Зоряні Михайлівні, на розроблення детального плану 

території земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: Львівська обл., 

Жовківський р-н, с.Рата вул. Л.Українки,12г для будівництва та 

обслуговування житлового будинку і господарських споруд.   

2. Юнко Зоряні Михайлівні, здійснити фінансування робіт з розроблення 

детального плану території земельної ділянки за рахунок власних 

коштів. 

3. Розроблену і погоджену у встановленому законодавством порядку 

документацію подати на затвердження у Річківську сільську раду. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

   В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №30 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Климка Степана Степановича , 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. Надати, Климко Степану Степановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,05  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата вул.22-го 

Січня, 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. 

 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №31 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Голаєвич Ольги Василівни , 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, Голаєвич Ользі Василівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1190  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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №32 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Плесак Богдана Андрійовича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для 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, Плесак Богдану Андрійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №33 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Гаращенко Федора Віталійовича, 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, Гаращенко Федору Віталійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №34 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Бобик Галини Віталіївни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Бобик Галині Віталіївні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №35 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Сенько Дениса Олександровича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для 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, Сенько Денису Олександровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №36 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Бобик Наталії Ярославівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Бобик Наталії Ярославівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №37 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Мандзюк Наталії Валеріївни, 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, Мандзюк Наталії Валеріївні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

         В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №38 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Кір`янова  Віталія Олександровича , 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, Кір`янову Віталію Олександровичу, дозвіл на розроблення 

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

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №39 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баран Романа Андрійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Баран Роману Андрійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №40 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баран Степана Степановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

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

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1125  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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

         

              В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №41 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Летій Ірини Федорівни , 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, Летій Ірині Федорівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1082  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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №42 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Клебан Ольги 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, Клебан Ользі Іванівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0912 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №43 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Ферцович Миколи Григоровича , 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 33,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Ферцович Миколі Григоровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1533 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

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

ведення ОСГ. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №44 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Порохняк Лідії Єгорівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

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

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

для ведення 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №45 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Порохняк Дмитра Єгоровича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

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

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

для ведення 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №46 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Осмачко Івана Івановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Осмачко Івану Івановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1047 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №47 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Кулієвич Василя Івановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Кулієвич Василю Івановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0972 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №48 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Рудого Володимира Степановича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

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

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

для ведення 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №49 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Рудої Марії Мечиславівної, 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, Рудій Марії Мечиславівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

для ведення 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №50 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Длугань Івана Івановича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для 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, Длугань Івану Івановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Рата 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №51 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баран Олени Миколаївни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Баран Олені Миколаївні, 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №52 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Плюта Ольги Миронівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Плюта Ользі Миронівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

ведення 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №53 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

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

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

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

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

для ведення 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

          В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №54 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Гливи Євгена Романовича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Гливі Євгену Романовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

для ведення 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №55 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Заричнєв Володимира 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, Заричнєв Володимиру 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №56 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Фадєєви Галини Євгеніївни, 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, Фадєєві Галині Євгеніївні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0969 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №57 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Клебан Василя Васильовича, 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 33,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

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

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1791 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

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

ведення ОСГ. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №58 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Галушка Ганни 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, Галушка Ганні Іванівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1156 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №59 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Прусінського Степана Юрійовича, 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, Прусінському Степану Юрійовичу, дозвіл на розроблення 

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

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1171 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №60 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Галушко Людмили Григорівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для 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, Галушко Людмилі Григорівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1199 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №61 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Солило Романа Дмитровича, 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, Солило Роману Дмитровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0813 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №62 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Доскіч Галина Федорівна, 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, Доскіч Галині Федорівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0951 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №63 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Горечої Василини Ігорівни, 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, Горечій Василині Ігорівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

для ведення 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №64 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Когут Анатолія Івановича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Когут Анатолію Івановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1149 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №65 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Когут Анатолія Івановича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Рата по вул. П.Ратенського (1-ий ряд) 

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

самоврядування в Україні”, статей 33,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Когут Анатолію Івановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,06 га , розташованої на території Річківської сільської 

ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. П.Ратенського 

(1-ий ряд), для ведення ОСГ. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

 

В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №66 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Пушкар Надії Миронівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення 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, Пушкар Надії Миронівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1200га , 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №67 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Пушкар Андрія Валерійовича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Рата по вул. П.Ратенського (1-ий ряд) 

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

самоврядування в Україні”, статей 33,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Пушкар Андрію Валерійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. П.Ратенського 

(1-ий ряд), для ведення ОСГ. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

 

     В.о. сільського голови                                          О.В. Смутняк 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №68 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Соболь Мар`яни Андріївни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для 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, Соболь Мар`яні Андріївні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

         В.о. сільського голови                                                        О.В. Смутняк 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №69 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Длугаш Лідії  Леонідіївни, 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, Длугаш Лідії  Леонідіївні, 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                                        О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №70 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Мельник Олени Володимирівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Мельник Олені Володимирівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0737 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                                        О.В. Смутняк 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №71 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Коцур Наталії Миронівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Коцур Наталії Миронівні, 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     В.о. сільського голови                                                        О.В. Смутняк 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №72 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Прусінського Степана Юрійовича, про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Рата по вул. П.Ратенського (1-ий ряд) 

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

самоврядування в Україні”, статей 33,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Прусінського Степана Юрійовича, 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. П.Ратенського 

(1-ий ряд), для ведення ОСГ. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

     В.о. сільського голови                                                        О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №73 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Рудої Діани Василівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата вище вул.Ратенського П. 

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, Рудій Діані Василівні, 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 вище вул.Ратенського 

П., 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. 

 

 

 

     В.о. сільського голови                                                        О.В. Смутняк 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №74 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Корній Андрія Андрійовича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата вище вул.Ратенського П. 

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, Корній Андрію 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 вище вул.Ратенського 

П., 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. 

 

 

     В.о. сільського голови                                                        О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №75 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Гливи Мирослава Євгеновича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Рата урочище «лонка» Жовківського р-ну, 

відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

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

сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Гливі Мирославу Євгеновичу, 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 урочище Лонка, для 

ведення ОСГ. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

     В.о. сільського голови                                                        О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №76 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Шумило Тетяни Ігорівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата по вул. Лугова 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, Шумило Тетяні Ігорівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Лугова., 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. 

 

 

     В.о. сільського голови                                                        О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №77 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Зінько Романа Володимировича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Річки по вул. Проектна 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, Зінько Роману Володимировичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

ради Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. Проектна, 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. 

 

 

     В.о. сільського голови                                                        О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №78 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Теглівець Миколи Зіновійовича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Річки по вул. І.Франка 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, Теглівець Миколі Зіновійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,06 га , розташованої на території Річківської сільської 

ради Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. І.Франка, 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. 

 

 

     В.о. сільського голови                                                        О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №79 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Білан Ярослави Миколаївни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Річки по вул. І.Франка 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, Білан Ярослави Миколаївни, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,06 га , розташованої на території Річківської сільської 

ради Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. І.Франка, 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. 

 

 

    В.о. сільського голови                                                        О.В. Смутняк 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Десята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  20 вересня 2016 року   №80 

           с. Річки 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі на місцевості 
  

  Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про державний земельний кадастр»,  ст..12,118 

Земельного Кодексу України, розглянувши заяву  гр. Комарницької 

Олександри Іванівни  про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі на місцевості,  сесія Річківської сільської ради - 
  
                                               В И Р І Ш И Л А  : 
  

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на 

місцевості для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в с.Шабельня  Жовківського р-ну 

Львівської обл. : 

 Комарницькій Олександрі Іванівні с.Шабельня вул.С.Стрільців,14, 

площею 0,1200 га, кад.номер зем. діл.-4622787900:03:005:0067. 

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. 
 

   В.о. сільського голови                                                        О.В. Смутняк 
 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 81 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Теглівець Михайла Михайловича про надання 
матеріальної допомоги,  як учаснику АТО, та  керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати гр. Теглівець Михайлу Михайловичу матеріальну допомогу , як 
учаснику АТО в сумі  5 ( п’ять) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                         ____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 82 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Баран Андрія Мар’яновича про надання матеріальної 
допомоги,  як учаснику АТО, та  керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати гр. Баран Андрію Мар’яновичу 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                         ____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 83 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Пушкар 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. Надати гр. Пушкар Володимиру Валерійовичу матеріальну допомогу , 
як учаснику АТО в сумі  5 ( п’ять) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                         ____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 84 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Пришляк Андрія Федоровича про надання 
матеріальної допомоги,  як учаснику АТО, та  керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати гр. Пришляк Андрію Федоровичу 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                         ____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 85 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Рудченко Олександра Сергійовича про надання 
матеріальної допомоги,  як учаснику АТО, та  керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати гр. Рудченко Олександру Андрійовичу матеріальну допомогу , 
як учаснику АТО в сумі  5 ( п’ять) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                         ____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 86 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Ногаль Любові Ярославівни про надання матеріальної 
допомоги на лікування, та  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Ногаль Любові Ярославівні матеріальну допомогу на 

лікування 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 87 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Войдило Івана Владиславовича про надання 
матеріальної допомоги на лікування, як інваліду І-ї групи, та  керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Войдило Івану Владиславовичу матеріальну допомогу на 

лікування, як інваліду І-ї групи  в сумі 20 ( двадцять) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 88 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Кінах Романа Ярославовича 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. Кінах Роману Ярославовичу матеріальну допомогу на 

лікування 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 89 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Длугаш Андрія Юзефовича 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. Длугань Андрію Юзефовичу матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 2 (дві) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 90 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Сухорукої Ірини Володимирівни про надання 
матеріальної допомоги на лікування сина – Сухорукого Владислава 
Степановича, 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. Сухорукі Ірині Володимирівні матеріальну допомогу на 

лікування сина – Сухорукого Владислава Степановича в сумі                  

20 (двадцять) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 91 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Тюрніної Олександри Степанівни 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. Тюрніні Олександрі Степанівні матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 2 (дві) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 92 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Сайчук Ірини Богданівни 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. Сайчук Ірині Степанівні матеріальну допомогу на 

лікування (післяопераційний період) в сумі 10 (десять) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 93 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву ЗінькоГалини Іванівни про надання матеріальної 
допомоги на лікування чоловіка – Зінька Івана Михайловича, та  керуючись 

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

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Зінько Галині Іванівні матеріальну допомогу на лікування 

чоловіка – Зінька Івана Михайловича в сумі 10 (десять) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 94 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Мота Дарії Іванівни про надання матеріальної 
допомоги на лікування чоловіка – Мота Івана Степановича, 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. Мота Дарії Іванівні матеріальну допомогу на лікування 

чоловіка – Мота Івана Степановича 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 95 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Шустаки Катерини Іванівни 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. Шустака Катерині Іванівні матеріальну допомогу на 

лікування у післяопераційний період  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 96 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Гайдучок Марії Степанівни про надання матеріальної 
допомоги на лікування онуки – Гавриляк Софії Романівни, 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. Гайдучок Марії Степанівні матеріальну допомогу на 

лікування онуки – Гавриляк Софії Романівни в сумі 10 (десять) тис. 

грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 97 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Варшавської Таїси Павлівни про надання матеріальної 
допомоги на лікування дочки – Варшавської Юлії Андріївни, 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. Варшавські Таїсі Павлівні у наданні  матеріальної 

допомоги на лікування дочки  – Варшавської Юлії Андріївни. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 98 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Жвакіної Олі Володимирівної про надання 
матеріальної допомоги на лікування, та  керуючись ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити  гр. Жвакіні Олі Володимирівні у наданні матеріальної 

допомоги на лікування . 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 99 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Ногаль Ірини Михайлівни про надання матеріальної 
допомоги на лікування, та  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити  гр. Ногаль Ірині Михайлівні у наданні  матеріальної 

допомоги на лікування у зв’язку з відсутністю підтверджувальних 

документів. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 100 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Зуєвої Галини Ярославівни про надання матеріальної 
допомоги на лікування мами – Середохи Галиним Анатолівни, 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. Зуєві Галині Ярославівні у наданні  матеріальної  

допомоги на лікування так, як Середоха Г.А. померла 12.08.2016 року. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 101 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Когут Наталії Миколаївни про надання матеріальної 
допомоги на ремонт господарських будівель, 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. Когут Наталії Миколаївні у наданні  матеріальної 

допомоги на ремонт господарських будівель. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 102 

                  с. Річки 

   Про виділення коштів. 

 

     Розглянувши заяву Думич Тетяеи Володимирівни про виділення коштів на 
встановлення огорожі в НД с . Шабельня, та  керуючись ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відкласти розгляд даної заяви до наступної сесії для вияснення. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 103 

                  с. Річки 

   Про виділення коштів. 

 

     Розглянувши заяву жителів с. Рата про виділення коштів на встановлення 
кладки Рата-Рава-Руська, та  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відкласти розгляд даної заяви до наступної сесії для вияснення. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 104 

                  с. Річки 

   Про розгляд заяви Грицаль І.В. 

 

     Розглянувши заяву Грицаля Івана Володимировича про надання майна 
згідно приватизаційного майнового сертифікату, та  керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити у зв’язку з тим, що надання майна згідно приватизаційного 

майнового сертифікату не є у компетентності сільської ради. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 105 

                  с. Річки 

   Про розгляд заяви Грицаль В.І. 

 

     Розглянувши заяву Грицаля Володимира Івановича про надання майна 
згідно приватизаційного майнового сертифікату, та  керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити у зв’язку з тим, що надання майна згідно приватизаційного 

майнового сертифікату не є у компетентності сільської ради. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 106 

                  с. Річки 

   Про розгляд заяви Грицаль Г.О. 

 

     Розглянувши заяву Грицаль Ганни Олексіївни про надання майна згідно 
приватизаційного майнового сертифікату, та  керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити у зв’язку з тим, що надання майна згідно приватизаційного 

майнового сертифікату не є у компетентності сільської ради. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Десята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 вересня 2016  року                                               № 107 

                  с. Річки 

   Про виділення коштів на придбання 

 одягу на сцену НД с. Рата  і с. Річки;  

реконструкція пічки і пофарбування підлоги  

в НД с. Річки. 

 

 

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відкласти розгляд даного питання до наступної сесії. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. сільського голови                                          _____________Смутняк О.В. 
 


