
 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                      

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                          

П’ята  сесія                                                              VІІ-го демократичного 

                                                                                                               скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2016 року                                               № 1 

                  с. Річки 

   Про затвердження порядку   

денного 5-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 5-ї  сесії Річківської сільської ради: 
1. Внесення змін в ст.63 регламенту Річківської сільської ради. 

2. Затвердження розпоряджень сільського голови виданих в міжсесійний період. 

3. Затвердження рішень виконавчого комітету від 28.12.2015 р., 02.02.2016 р. та 24.02.2016 р. 

4. Розгляд листа фінансового управління Жовківської РДА №01/13/-106 від 18.02.2016 р. 

5. Розгляд листа ДПІ в Жовківському р-ні №915/17-0 від 08.02.2016 р. 

6. Розгляд листа дирекції Річківської ЗОШ №175 від 23.02.2016 р. 

7. Розгляд листа ПП «Укр-Петроль» №08/02/2016 від 08.02.2016 р. 

8. Затвердження ПКД та зведеного кошторису по реконструкції НД с. Шабельня по вул. Моріна, 

Жовківського р-ну Львівської обл. 

9. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з НГО землі населених пунктів с. 

Рата, с. Річки, с. Шабельня. 

10. Спрямування вільних лишків. 

11. Розгляд листа ПП «Західний Буг» про надання спонсорської допомоги. 

12. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою, щодо впорядкування території в с. Рата. 

13. Розгляд заяв від забудовників кварталу «біля вишки» на розробку технічної документації. 

14. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки під 

водонапірною баштою с. Рата. 

15. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки під амбулаторію 

в с. Річки. 

16. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки під ДНЗ с. 

Шабельня. 

17. Про внесення змін в рішення №5 від 21.12.2015 року «Про встановлення ставок земельного 

податку». 

18. Розгляд заяв. 

19. Різне. 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                             

П’ята  сесія                                                         VІІ-го демократичного 

                                                                                                          скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2016 року                                               № 2 

                  с. Річки 

   Про внесення змін в ст. 63  

регламенту Річківської сільської ради. 

 

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

внесені зміни до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», щодо 

поіменних голосувань сесія Річківської сільської ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Внести зміни в ст. 63 регламенту Річківської сільської ради і викласти в такі 

редакції: 

 

Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, 

передбачених пунктами 4 і 16 ст. 26, п. 1, 29 і 31 ст. 43 та ст.ст.55, 56 цього Закону, 

в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного 

голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На 

офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються 

протягом необхідного строку всі результати поіменних голосувань. Результати 

поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради». 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                             

П’ята  сесія                                                         VІІ-го демократичного 

                                                                                                          скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2016 року                                               № 3 

                  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 26.01.2016 року №25  «Про  спрямування вільних лишків»,  

- від 03.02.2016 року №40   «Про перенесення кредитів»,  

- від 19.02.2016 року №61   «Про надання матеріальної допомоги», 

- від 23.02.2016 року №62   «Про надання одноразової допомоги на 

поховання», 

- від 04.03.2016 року №74    «Про надання матеріальної допомоги», 

- від 14.03.2016 року №81    «Про перенесення кредитів». 

 

 

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

ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                              

П’ята  сесія                                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                                             скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  14 березня 2016 року                                                                   № 4 

   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  №37 від  28.12.2016015 року , 

№01-04 від 02.02.2016 року та №№05-09 від 24.02.2016 року. 

 

 

 

 

  

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                              

П’ята  сесія                                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                                             скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  14 березня 2016 року                                                                   № 5 

   Про  розгляд листа фінансового  

управління Жовківської РДА . 

 

    Розглянувши лист фінансового управління Жовківської РДА №01/13/-106 від 18.02.2016 

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

Річківської сільської ради 

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

Залишити  без змін раніше прийняті рішення, щодо ставок єдиного податку для І-ї та ІІ-ї 

групи платників податку та щодо ставок податку на нерухоме майно. 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                              

П’ята  сесія                                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                                             скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  14 березня 2016 року                                                                   № 6 

   Про  розгляд листа ДПІ Жовківського р-ну. 

 

    Розглянувши лист ДПІ Жовківського р-ну №915/17-0 від 08.02.2016 року 
керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

Річківської сільської ради 

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

Залишити  без змін раніше прийняте рішення, щодо ставок податку на нерухоме майно. 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                              

П’ята  сесія                                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                                             скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  14 березня 2016 року                                                                   № 7 

   Про  розгляд листа Річківської ЗОШ І-ІІ ст. 

 

    Розглянувши лист Річківської ЗОШ І-ІІ ст. від 23.02.2016 р. №175 

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

Річківської сільської ради 

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати субвенцію відділу освіти Жовківської РДА у розмірі 60 тис. грн. для 

придбання комп’ютерної техніки та музичної апаратури для Річківської ЗОШ І-ІІ 

ст. 

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

ради з питань планування бюджету та фінансів 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2016 року   № 8 

           с. Річки 

Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

      Розглянувши клопотання та документи, що додаються до нього  ПП «Укр-Петроль», 

про надання дозволу на переукладання (поновлення) договору оренди земельної ділянки 

для  обслуговування автозаправної станції, що знаходиться ліворуч автодороги Львів-

Рава-Руська-держкордон на території Річківської с.р., керуючись ст..123, 124, 134,186,186-

1, п.12 Перехідних положень  Земельного Кодексу України, ст. 33 Закону України «Про 

оренду землі», ст.288 Податкового кодексу України,  ст.26,33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  Річківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Дати згоду ПП «Укр-Петроль»,(25092598 ,Волинська обл., м.Володимир-

Волинський вул.Ковельська,10)  на поновлення  договору оренди земельної 

ділянки  для розміщення та обслуговування АЗС за адресою с.Рата Жовківського 

р-ну, Львівської обл, ліворуч автодороги Львів-Рава-Руська-держкордон на 

території Річківської с. р., терміном на 5 років. 

2. Встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки землі. 

3. Уповноважити юриста Річківської с.р. Рудого О.І., заключити договір оренди з ПП 

«Укр-Петроль», на використання даної земельної ділянки. 

4. Зобов’язати ПП «Укр-Петроль»: 

4.1.  Виконувати обов’язки  землекористувача відповідно до ст.96 Земельного 

кодексу України. 

4.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та у відведених 

межах. 

4.3  У місячний строк  укласти і зареєструвати договори оренди на земельну 

ділянку відповідно до чинного законодавства.   

4.4. В п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної 

ділянки надати його примірники  у податкову інспекцію у Жовківському районі та 

Річківській сільській раді. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

              Сільський голова                                                        Р.В.  

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята сесія                                                     VІІ-го демократичного 

                                                                              скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2016 року                                                               № 9 

            с. Річки 

    Про затвердження кошторисних  

документацій. 

 

 

   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 зведений кошторис в сумі 121566 грн. по реконструкції НД         

с. Шабельня вул. Моріна, Жовківського р-ну Львівської обл. 

 

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

ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2016 року   № 10 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації з нормативно 

грошової оцінки земель населених пунктів 

Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.12, 185 Земельного кодексу України, враховуючи висновки 

постійної комісії сільської ради з питань будівництва, землекористування та 

охорони природи,Річківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів: с.Річки, с.Рата та с.Шабельня, які 

знаходяться на території Річківської сільської ради Жовківського району 

Львівської області. 

2. Виконавчому комітету Річківської с.р. замовити виготовлення 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів: с.Річки, с.Рата та с.Шабельня та укласти договір на виконання даних 

робіт . 

3. Виготовлення технічної документації проводити за кошти бюджету 

Річківської с.р. 

4. Подати технічну документацію на затвердження в установленому 

порядку. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування бюджету та фінансів сільської ради. 

 

           Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята сесія                                                     VІІ-го демократичного 

                                                                              скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2016 року                                                               № 11 

            с. Річки 

    Про спрямування вільного залишку. 

 

 

   Керуючись ст..26 п.23 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  сесія Річківської сільської ради  
  

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Спрямувати вільний залишок , який утворився на 01/01/2016 року по спеціальному 

фонду в сумі - 121566 грн. на КТКВК 150101 КЕКВ 3142  на реконструкцію НД              

с. Шабельня вул.. Моріна, Жовківського р-ну Львівської обл..    

 

 

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

ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                      

П’ята сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня  2016 року                                                               № 12 

                  с. Річки 

   Про спрямування вільного залишку. 

 

 

   Керуючись ст..26 п.23 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  сесія Річківської сільської ради  
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Спрямувати вільний залишок , який утворився на 01/01/2016 року по спеціальному 

фонду в сумі – 60 тис. грн. для надання субвенції відділу освіти Жовківської РДА 

на закупівлю комп’ютерної та музичної апаратури для Річківської ЗОШ І-ІІ ст. 
 

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

ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                      

П’ята сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня  2016 року                                                               № 13 

                  с. Річки 

   Про спрямування вільного залишку. 

 

 

   Керуючись ст..26 п.23 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  сесія Річківської сільської ради  
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Спрямувати вільний залишок , який утворився на 01/01/2016 року по загальному 

фонду для надання субвенції районному бюджету для Жовківської районної ради в 

сумі 200 тис. грн. для поточного ремонту адмінбудинку  Жовківської районної ради 
за адресою м. Жовква вул. Львівська, 40. 
 

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

ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                      

П’ята сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня  2016 року                                                               № 14 

                  с. Річки 

   Про розгляд листа ПП «Західний Буг». 

 

 

  Розглянувши лист ПП «Західний Буг» про надання спонсорської допомоги, відповідно до 

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

Річківської сільської ради  
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Використати спонсорську допомогу від ПП «Західний Буг» в сумі 38 800 грн. за 

2016 рік на придбання костюмів для народного ансамблю «Джерело» в сумі 30 тис. 

грн. та на закупівлю продуктових наборів для малозабезпечених сімей до 

Великодніх свят і дитячих подарунків до дня Св. Миколая в сумі 8800 грн. 

 
 

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

ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від  14 березня 2016 року   № 15 

           с. Річки 
«Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

 щодо впорядкування території населеного пункту 

с. Рата ур. Пастерник, Річківської сільської ради 

 

 

     Керуючись ст.25 Закону України  «Про землеустрій» ст.,ст. 25, 53 Земельного кодексу 

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

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо впорядкування території 

населеного пункту с. Рата, ур. Пастерник орієнтовною площею 20,0 га. Річківської 

сільської ради, з метою обґрунтування,  розробки  і  подальшому надання земельних 

ділянок у власність та користування, для ведення садівництва та особистого селянського 

господарства в т.ч. учасникам АТО. 

2. Виконавчому комітету Річківської сільської ради звернутися в сертифіковану 

землевпорядну організацію, що має право на виконання робіт із землеустрою, відповідно 

до ст. ст. 26, 27 Закону України «Про землеустрій» для виготовлення землевпорядної 

документації. 

3. Розроблений та погоджений проект землеустрою відповідно до земельного 

законодавства  подати на розгляд у Річківську сільську раду. 

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

питань будівництва, землекористування та охорони природи.. 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                    ___________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
УКРАЇНА 

РІЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Жовківського району, Львівської області 

П ’ я т а  с е с і я                V І І - г о  д е м о к р а т и ч н о г о  с к л и к а н н я   

          Рішення 
 

Від  14 березня 2016 року   № 16 

           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 заяви  гр. Дідич Ю.К., Дідич О.Р., Снігурської А.М., 

Лутковської І.М., Ластовського Р.А., Ластовської Т.А.  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.Річки  Жовківського р-ну Львівської обл. : 

 1.1  Дідич Юлії Казимирівні с.Річки вул.Волошкова,15, площею 0,1200 га, 

кад.номер зем. діл.-4622787900:01:001:0022 

 1.2 Дідич Олегу Романовичу с.Річки вул.Волошкова,13 , площею 0,1200га, кад. 

номер зем.діл.-4622787900:01:01:0021 

 1.3. Снігурській А.М. с.Річки вул. Нова,30, площею 0,1200 га, кад. номер зем.діл. 

4622787900:01:001:0026 

 1.4. Лутковській Ірині Мар`янівні с.Річки вул.Волошкова,19, площею 0,1403 га, 

кад. номер зем.діл. 4622787900:01:001:0024 

 1.5.  Ластовському Роману Анатолійовичу с.Річки вул.Нова,29, площею 0,1200 

га, кад. номер зем.діл. 4622787900:01:001:0040 

 1.6. Ластовській Т.А. с.Річки вул.Волошкова,17, площею 0,1200 га, кад. номер 

зем.діл. 4622787900:01:001:0034 

 

2.  Роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою розпочати з укладання 

договору із землевпорядною організацією, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на їх 

виконання. 

3.  Технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі на місцевості розробити та погодити згідно норм чинного законодавства України. 

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

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

          Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від  14 березня 2016 року   № 17 

           с. Річки 

Про надання дозволу на розробку детального плану 

території земельної ділянки  

 

 

 Керуючись ст..12,39 Земельного кодексу України, ст..19, 24 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», ст.. 31 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Річківська сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл на розроблення детального плану території земельної 

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

вул. П.Ратенського під водонапірною баштою.   

2. Виконавчому комітету Річківської с.р. замовити і укласти договір по 

виконанню робіт з розроблення детального плану території земельної 

ділянки. 

3. Розроблену і погоджену у встановленому законодавством порядку 

документацію подати на затвердження у Річківську сільську раду. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

             Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від  14 березня 2016 року   № 18 

           с. Річки 

Про надання дозволу на розробку детального плану 

території земельної ділянки  

 

 

 Керуючись ст..12,39 Земельного кодексу України, ст..19, 24 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», ст.. 31 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,  Річківська сільська рада  
 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл на розроблення детального плану території земельної 

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

с.Річки під амбулаторію.   

2. Виконавчому комітету Річківської с.р. замовити і укласти договір по 

виконанню робіт з розроблення детального плану території земельної 

ділянки. 

3. Розроблену і погоджену у встановленому законодавством порядку 

документацію подати на затвердження у Річківську сільську раду. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

             Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від  14 березня 2016 року   № 19 

           с. Річки 

Про надання дозволу на розробку детального плану 

території земельної ділянки  

 

 

 Керуючись ст..12,39 Земельного кодексу України, ст..19, 24 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», ст.. 31 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,  Річківська сільська рада  
 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл на розроблення детального плану території земельної 

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

с.Шабельня під дошкільний навчальний заклад.   

2. Виконавчому комітету Річківської с.р. замовити і укласти договір по 

виконанню робіт з розроблення детального плану території земельної 

ділянки. 

3. Розроблену і погоджену у встановленому законодавством порядку 

документацію подати на затвердження у Річківську сільську раду. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

             Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                       

П’ята  сесія                                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  14 березня 2016  року                                                  № 20 

   Про  внесення змін у рішення №5 від 21.12.2015 р.  

«про встановлення ставок  земельного податку» . 

 

    Відповідно пп. 35 п.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

керуючись ст.274, ст.289 Податкового кодексу України ,Законом України  від 28/12/2014 

року №71-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України, щодо податкової реформи», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Встановити ставки земельного податку за землі житлової забудови у 2016 році за 1 

м кв. по Річківській сільській раді в розмірі – 0,1 %. 

 

2. Встановити ставки земельного податку за землі сільськогосподарського 

використання у 2016 році за    1 га по Річківській сільській раді в розмірі - 0,1 %. 

 

 

3. Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки, які перебувають в 

постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та 

комунальної форми власності) в розмірі 5 % від їх нормативно – грошової оцінки. 

 

4. Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки за межами населеного 

пункту (земельні частки – паї), які перебувають у користуванні в розмірі - 0,1 %від 

їх нормативно – грошової оцінки. 

 

5. Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки за межами населеного 

пункту нормативно – грошової оцінки яких не проведена в розмірі – 5 % 

нормативно – грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. 

 

6. Встановити ставки податку за земельні ділянки нормативно-грошову оцінку яких 

проведено в розмірі 0,5 % в межах населених пунктів від їх нормативно-грошової 

оцінки та 3% за межами населених пунктів від їх нормативно-грошової оцінки. 

 

7. Копію даного рішення направити в Жовківську ДПІ. 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2016 року   № 21 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Задорожного Ярослава Миколайовича, про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

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

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

України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», Річківська сільська рада вирішила: 

 

  

 1. Надати, Задорожному Ярославу Миколайовичу, 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 

«лонка», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 
 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2016 року   № 22 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Задорожного Назарія Ярославовича ,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, Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Гр, Задорожному Назарію Ярославовичу, погодитися з Яремчук 

Тарасом Валерійовичем. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2016 року   № 23 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 
 

 

 

 

 Розглянувши заяву Варшавського Сергія Юрійовича від 25.01.2016р.,про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку і споруд в с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,118, 121-122 

Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

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

вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлового будинку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2016 року   № 24 

 

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 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, Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2016 року   № 25 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Нестерак Ірини Ярославівни ,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, Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2016 року   № 26 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Моргуненко Ірини Василівної  від 17.02.2016 р., про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва в с. Рата по вул. 

П.Ратенського  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного 

кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Моргуненко Ірині Василівні , 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. 

П.Ратенського  , для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 
 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2016 року   № 27 

           с. Річки 

 Про внесення змін у рішення 

 

 

 Розглянувши заяву Недільського Юрія Васильовича, про внесення зміни у 

рішення № 25 від 21 вересня 2015р. 40-ї сесії про надання дозволу на 

розробку детального плану території земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд в с. Рата 

по вул. Л.Українки  Жовківського р-ну на розробку детального плану 

території земельної ділянки для обслуговування не житлового приміщення, 

відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

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

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», Річківська сільська рада вирішила: 

  

1. Внести зміни у рішення, Недільського Юрія Васильвича , № 25 від 21 

вересня 2015р. 40-ї сесії 6-го дем. склик. про надання дозволу на розробку 

детального плану території земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд в с. Рата 

по вул. Л.Українки  Жовківського р-ну - на розробку детального плану 

території земельної ділянки для обслуговування не житлового приміщення. 

2. Розроблений детальний план земельної ділянки підлягає погодженню та 

затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від  14 березня 2016 року   № 28 

           с. Річки 

про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Рудого Михайла Ярославовича 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,121, розроблену ТзОВ «Рава-Зем Сервіс». 

2. Передати у власність гр.Рудому Михайлу Ярославовичу, земельну ділянку 

площею 0,2500, цільове призначення: будівництво та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд ,кадастровий номер 

4622787900:03:004:0104, код класифікації видів цільового призначення 

земель 02.01. 

3.  Гр. Рудому Михайлу Ярославовичу, здійснити державну реєстрацію права 

приватної власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Рудому Михайлу Ярославовичу, виконувати обов`язки власника 

земельної ділянки  відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

        Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від  14 березня 2016 року   № 29 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної 

ділянки 
 

Розглянувши клопотання Теглівеця Івана Володимировича, щодо надання 

дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки у с. 

Річки по вул. Проектна 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, Теглівецю Івану Володимировичу, на розроблення 

детального плану території земельної ділянки, яка знаходиться за 

адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с.Річки вул. Проектна для 

будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських 

споруд.   

2. Теглівецю Івану Володимировичу, 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. 

 

 

             Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 
 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2016 року   № 30 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Чорній Романа Ярославовича від 21.02.2016р.,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, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», Річківська сільська рада вирішила: 

  

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

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від  14 березня 2016 року   №31 

           с. Річки 
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Баран Віталія Валерійовича 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.Баран 

Віталію Валерійовичу,  площею 0,1148 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:003:0013 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул.Коцюбинського 7а Річківської с.р.. 

2. Передати гр. Баран Віталію Валерійовичу у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:003:0013, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, розташованої за адресою с.Рата Жовківського 

р-ну Львівської обл. вул.Коцюбинського 7а, Річківської с.р.. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від  14 березня 2016 року   № 32 

           с. Річки 

Про розгляд звернення  

жителів с.Рата  

 

 Розглянувши звернення жителів села Рата про обміри городів по вул. 

П.Ратенського (1-ий ряд) в с.Рата  Жовківського р-ну Львівської обл., та 

керуючись  ст. 12, 25,78,80,81,116 Земельного кодексу  України, та ст. 26 

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Річківська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Звернутися у землевпорядну організацію, яка отримала ліцензію на 

проведення робіт із землеустрою і у присутності власника (користувача) 

земельної ділянки, власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або 

уповноваженою ним (ними) особою - перевстановити межові знаки. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від  14 березня 2016 року   № 33 

           с. Річки 

про розгляд скарг 

 Розглянувши клопотання гр. Свідрак Ганни Володимирівни про вияснення 

щодо городу в першому ряді  в с.Шабельня  Жовківського р-ну Львівської 

обл., та керуючись  ст. 12, 25,78,80,81,116 Земельного кодексу  України, та 

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

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Свідрак Ганна Володимирівна користується даною земельною 

ділянкою більше ніж 5 р.,про що підтверджують її сусіди Назарчук 

Д. і Чорний А., тому Річківська с.р.  закріплює дану земельну 

ділянку для тимчасового користування (під город) за нею. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та 

охорони природи. 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від  14 березня 2016 року   № 34 

           с. Річки 

про розгляд скарг 

 Розглянувши клопотання гр. Гливи Галини Миколаївни про дозвіл 

користуватися земельною ділянкою (городом) гр. Кушніру О.С. в с.Шабельня 

Жовківського р-ну Львівської обл., та керуючись  ст. 12, 25,78,80,81,116 

Земельного кодексу  України, та ст. 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Глива Галина Миколаївна  не є власником земельної ділянки, тому 

розпоряджатися нею не має права. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від  14 березня 2016 року   № 35 

           с. Річки 

про продовження терміну 

дії рішення 

 Розглянувши клопотання гр. Баліцької Марії Тадеївни про продовження 

терміну дії рішення №27 від 15.04.2013р. 19-ї сесії 6-го демокр. скликання 

про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою з відведення 

земельної ділянки площею 0,1200 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку,господарських будівель та споруд по вул.Василькова 

№21 в с.Шабельня Жовківського р-ну Львівської обл., та керуючись  ст. 12, 

40 Земельного кодексу  України, та ст. 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продовжити термін дії рішення №27 від 15.04.2013р. 19-ї сесії 6-го 

демокр. скликання про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою з відведення земельної ділянки площею 0,1200 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул.Василькова №21 в с.Шабельня Жовківського 

р-ну Львівської обл. , терміном на 6 місяців. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

                Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2016 року   № 36 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Чорній Ярослава Михайловича від 10.03.2016р.,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, Закону України «Про державну реєстрацію 

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

вирішила: 

  

 1. Надати, Чорній Ярославу Михайловичу, 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 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. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 
 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П`ята сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від  14 березня 2016 року   № 37 

           с. Річки 

про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Князь Володимира Івановича та технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), та керуючись  ст. 12, 40,188,121,186 Земельного 

кодексу  України, ст. 56 Закону України «Про землеустрій» та ст. 26 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості),  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 

розташована за адресою: Львівська обл. Жовківський р-н, с.Рата, 

вул.Мельники,17, розроблену ТзОВ «Рава-Зем Сервіс». 

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

площею 0,1086, цільове призначення: будівництво та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд ,кадастровий номер 

4622787900:02:008:0020, код класифікації видів цільового призначення 

земель 02.01. 

3.  Гр. Князь Володимиру Івановичу, здійснити державну реєстрацію права 

приватної власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Князь Володимиру Івановичу, виконувати обов`язки власника 

земельної ділянки  відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

        Сільський голова                                                        Р.В. Зінько  

 

 
 



 

 

 

      
УКРАЇНА 

РІЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Жовківського району, Львівської області 

П ’ я т а  с е с і я   V І І - г о  д е м о к р а т и ч н о г о  с к л и к а н н я  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від “14” березня 2016 р  № 38                                                            

с. Річки 

 

«Про внесення змін до рішення № 15 від 22 жовтня 2015 року, 

 щодо надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки у власність” 

 

 

 

    Розглянувши клопотання гр. Шміло Оксани Іванівни,  керуючись ст.ст. 25, 

55 Закону України  «Про землеустрій» ст.,ст. 12,40,186,121,188 Земельного 

кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Річківська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у п 1. рішення № 15 від 22 жовтня 2015 року, Річківської 

сільської ради, та  слова: - на розроблення (з урахуванням вимог державних 

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

відведення земельної ділянки, замінити словами: - на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

 

2. Внести зміни в п. 2. рішення Річківської сільської ради, та слова: - проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, замінити словами: - 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                       ___________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 



  

 

 

 

                                                                      

                                        
УКРАЇНА 

РІЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Жовківського району, Львівської області 

П ’ я т а  с е с і я   V І І - г о  д е м о к р а т и ч н о г о  с к л и к а н н я  

РІШЕННЯ 

від “14” березня 2016 р  № 39                                                            

с. Річки 

 

«Про внесення змін до рішення № 40 від 21 вересня 2015 року, 

 щодо надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки у власність” 

 

 

 

    Розглянувши клопотання гр. Івать Марії Миколаївни,  керуючись ст.ст. 25, 

55 Закону України  «Про землеустрій» ст.,ст. 12,40,186,121,188 Земельного 

кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Річківська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у п 1. рішення № 40 від 21 вересня 2015 року, Річківської 

сільської ради, та  слова: - на розроблення (з урахуванням вимог державних 

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

відведення земельної ділянки, замінити словами: - на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

 

2. Внести зміни в п. 2. рішення Річківської сільської ради, та слова: - проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, замінити словами: - 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

 

 

 

Сільський голова                                                       ___________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 
       



 

 

 

                                                                      

                                        
УКРАЇНА 

РІЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Жовківського району, Львівської області 

П ’ я т а  с е с і я   V І І - г о  д е м о к р а т и ч н о г о  с к л и к а н н я  

 

від “14” березня 2016 р  № 40                                                            

с. Річки 

 

«Про внесення змін до рішення № 39 від 21 вересня 2015 року, 

 щодо надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки у власність” 

 

 

 

    Розглянувши клопотання гр. Червінчак Любов Степанівни,  керуючись 

ст.ст. 25, 55 Закону України  «Про землеустрій» ст.,ст. 12,40,186,121,188 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Річківська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у п 1. рішення № 39 від 21 вересня 2015 року, Річківської 

сільської ради, та  слова: - на розроблення (з урахуванням вимог державних 

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

відведення земельної ділянки, замінити словами: - на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

 

2. Внести зміни в п. 2. рішення Річківської сільської ради, та слова: - проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, замінити словами: - 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

 

 

 

Сільський голова                                                       ___________ Зінько Р.В. 

 

 

 
       


