
 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Шоста  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  22 квітня 2016 року                                               № 1 

                  с. Річки 

   Про затвердження порядку   

денного 6-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 6-ї  сесії Річківської сільської ради: 

 

1. Затвердження ПКД та зведеного кошторису по капітальному ремонту дороги 

комунальної власності по вул.. Космічна в с. Річки Жовківського р-ну, Львівської обл. 

2. Затвердження ПКД та зведеного кошторису по капітальному ремонту дороги 

комунальної власності по вул. Л.Українки в с. Рата Жовківського р-ну, Львівської обл. 

3. Затвердження ПКД та зведеного кошторису по капітальному ремонту дороги 

комунальної власності по вул. Проектна в с. Шабельня Жовківського р-ну, Львівської 

обл. 

4. Затвердження зведених кошторисів по поточному ремонту доріг комунальної 

власності. 

5. Розгляд листа завідувача ДНЗ с. Річки про зменшення батьківської плати. 

6. Розгляд листа відділу Державної прикордонної служби «Рава-Руська». 

7. Спрямування вільних лишків. 

8. Затвердження розпоряджень сільського голови виданих у міжсесійний період. 

9. Розгляд заяв. 

10. Різне. 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Шоста  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 квітня 2016 року                                               № 2 

                  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 зведений кошторис в сумі 922040 грн. по капітальному 

ремонту дороги комунальної власності по вул.. Космічна в с. Річки. 

 

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         

Шоста  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 квітня 2016 року                                               № 3 

                  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 зведений кошторис в сумі 1187151 грн. по капітальному 

ремонту дороги комунальної власності по вул. Л.Українки в с. Рата. 

 

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         

Шоста  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 квітня 2016 року                                               № 4 

                  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 зведений кошторис в сумі 982074 грн. по капітальному 

ремонту дороги комунальної власності по вул. Проектна в с. Шабельня. 

 

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         

Шоста  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 квітня 2016 року                                               № 5 

                  с. Річки 

   Про затвердження зведених кошторисів 

 

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

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити зведені кошториси по поточному ремонті доріг на які виділені 

кошти з місцевого бюджету у 2016 році: 

- зведений кошторис по поточному ремонту вул. Польова в с. Шабельня в 

сумі - 150007 грн.; 

- зведений кошторис по поточному ремонту вул. Пасічна в с. Шабельня в 

сумі – 60011 грн.; 

- зведений кошторис по поточному ремонту вул. Підлісна в с. Шабельня в 

сумі – 140040 грн.; 

- зведений кошторис по поточному ремонту вул. Моріна в с. Шабельня в 

сумі – 59933 грн.; 

- зведений кошторис по поточному ремонту вул. Нова в с. Річки в сумі – 

150 000 грн.; 

- зведений кошторис по поточному ремонту вул. Шевченка в с. Річки в 

сумі – 120 00 гнр. 

 

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         

Шоста  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 квітня 2016 року                                               № 6 

                  с. Річки 

   Про розгляд листа завідувача ДНЗ с. Річки 

 

   Розглянувши лист завідувача ДНЗ с. Річки п. Періг Л.Л від 30/03/2016 року №27 

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 культури у розмірі 25 тис. грн. для зменшення 

батьківської плати у ДНЗ с. Річки. 

 

 

 

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         

Шоста  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 квітня 2016 року                                               № 7 

                  с. Річки 

   Про розгляд листа Державної 

 прикордонної служби «Рава-Руська». 

 

   Розглянувши лист відділу Державної прикордонної служби «Рава-Руська» від 

04/03/2016 року №2/7-199 керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити так, як у бюджеті на 2016 рік не закладено коштів на надання 

шефської  допомоги 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Шоста  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 квітня 2016 року                                               № 8 

                  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 в сумі – 80 тис. грн. на КТКВК 100203 Благоустрій міст, 

сіл, селищ, а саме: 

                              КЕКВ 2210 – 20 тис. грн. 

                              КЕКВ 2273 – 60 тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Шоста  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 квітня 2016 року                                               № 9 

                  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 на закупівлю дитячих та спортивних майданчиків в сумі 

– 300 тис. грн., а саме: 

- с. Річки – 100 тис. грн.; 

- с. Рата  – 100 тис. грн.; 

- с. Шабельня  - 100 тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Шоста  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 квітня 2016 року                                               № 10 

                  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 на облаштування ЖД переїздів на дорогах комунальної 

власності в сумі – 100 тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ       

Шоста  сесія                                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 квітня  2015 року                                               № 11 

                  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 14/03/2016 року №83 «Про проведення місячника озеленення, 

прибирання та благоустрою і Дня довкілля» 

- від 28/03/2016  року №95 « Про надання матеріальної допомоги».  

 

 

 

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         

Шоста  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 квітня 2016 року                                               № 12 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

          Розглянувши заяви і подані підтверджуючі документи, 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 матеріальну допомогу на лікування  жителям Річківської 

сільської ради, а саме: 

 

- Гіршвельд М.М. – с. Рата   –   1 тис. грн.; 

- Гіршвельд В.М. – с. Рата    –   3 тис. грн.; 

- Булага В.М. – с. Рата           –   5 тис. грн.; 

- Фадєєва Г.Є. – с. Рата          –   5 тис. грн.; 

- Снігур Г.М. – с. Рата            –  5 тис. грн.; 

- Рудзінська Н.В. – с. Шабельня – 5 тис. грн.; 

- Саламаха В.М.- с. Річки       – 1 тис. грн.; 

- Зінько В.В. – с. Річки             – 2 тис. грн.; 

- Теглівець О.С. – с. Річки        – 5 тис. грн. 

2. Гр. Хархаліс Р.А. відмовити у наданні матеріальної допомоги так, як 

матеріальна допомога надається людям які перебувають на 

стаціонарному лікуванні, потребують операції та інвалідам І або ІІ гр. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Шоста  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  22 квітня 2016 року                                               № 13 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

          Розглянувши заяву гр. Бовцайло М.З., про надання грошової допомоги на 

лікування сина – Шиманського Станіслава Володимировича 09/03/1996 р.н., 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 грошову допомогу гр. Бовцайло Мирославі Зігмондівні на 

лікування сина – Шиманського С.В. 09/03/1996 р.н. в сумі 50 тис. грн.         

( п’ятдесят тисяч гривень ). 

 

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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №14 

           с. Річки 

 Про розгляд скарг 

 

 

 Розглянувши заяву Булик Романа Степановича від 18.03.2016р.,про встановлення 

межі, відповідно до статті 26,33 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 91,96,103-109 Земельного кодексу України,  Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

1. Межу встановлено між землекористувачами. 

 

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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №15 

           с. Річки 

 Про надання земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Петрик Світлани Григорівни від 23.03.2016р.,про надання 

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

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

Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 

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

  

 1. Постійній комісії сільської ради з питань будівництва, 

землекористування та охорони природи виїхати на місце. 

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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №16 

           с. Річки 

про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Бурди Ольги Михайлівни 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, на території Річківської с.р., 

розроблену ТзОВ «Західземлепроект». 

2. Передати у власність гр.Серкіз Катерині Павлівні, земельні ділянки площами 

1,7136 га і 0,0484, цільове призначення: ведення особистого селянського 

господарства ,кадастрові номера 4622787900:29:000:0058 та 

4622787900:17:000:0177 , код класифікації видів цільового призначення земель 

01.03. 

3.  Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

4. 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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №17 

           с. Річки  

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Бойко Наталії Ігорівни 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. Бойко Наталії 

Ігорівні,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:03:006:0035 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

розташованої за адресою с. Шабельня Жовківського р-ну Львівської обл. вул.Шевченка,7  

Річківської с.р.. 

2. Передати гр. Бойко Наталії Ігорівній у власність земельну ділянку, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:03:006:0035, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, розташованої за адресою с.Шабельня Жовківського р-ну Львівської обл. 

вул.Шевченка 7, Річківської с.р.. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  
 
 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №18 

           с. Річки 

 Про розгляд скарг 

 

 

  Розглянувши заяву Пелипец Романа Романовича від 25.03.2016р. про вияснення 

щодо земельної ділянки (паю), відповідно до статті 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Пелипец Роману Романовичу, звернутися у суд. 

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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №19 

           с. Річки 
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Лутковської Ірини Мар`янівни 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.Волошкова,19, розроблену ФОП Юшин Є.О.. 

2. Передати у власність гр. Лутковській Ірині Мар`янівні, земельну ділянку площею 0,1430, 

цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд ,кадастровий номер 4622787900:01:001:0024, код класифікації видів цільового 

призначення земель 02.01. 

3.  Гр. Лутковській Ірині Мар`янівні, здійснити державну реєстрацію права приватної власності 

в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Лутковській Ірині Мар`янівні, 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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №20 

           с. Річки 
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Дідич Юлії Казимирівни 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.Волошкова,15, розроблену ФОП Юшин Є.О.. 

2. Передати у власність гр. Дідич Юлії Казимирівні, земельну ділянку площею 0,1200, цільове 

призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд ,кадастровий номер 4622787900:01:001:0022, код класифікації видів цільового 

призначення земель 02.01. 

3.  Гр. Дідич Юлії Казимирівні, здійснити державну реєстрацію права приватної власності в 

установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Дідич Юлії Казимирівні, 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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №21 

           с. Річки 
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Дідич Олега Романовича 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.Волошкова,13, розроблену ФОП Юшин Є.О.. 

2. Передати у власність гр. Дідич Олегу Романовичу, земельну ділянку площею 0,1200, цільове 

призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд ,кадастровий номер 4622787900:01:001:0021, код класифікації видів цільового 

призначення земель 02.01. 

3.  Гр. Дідич Олегу Романовичу, здійснити державну реєстрацію права приватної власності в 

установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Дідич Олегу Романовичу, 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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №22 

           с. Річки 
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Снігурської Анжели Михайлівни 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.Нова,30, розроблену ФОП Юшин Є.О.. 

2. Передати у власність гр. Снігурськоій Анжелі Михайлівні, земельну ділянку площею 0,1200, 

цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд ,кадастровий номер 4622787900:01:001:0026, код класифікації видів цільового 

призначення земель 02.01. 

3.  Гр. Снігурськоій Анжелі Михайлівні, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Снігурськоій Анжелі Михайлівні, 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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №23 

           с. Річки 
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Ластовського Ромена Анатолійовича 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.Нова,29, розроблену ФОП Юшин Є.О.. 

2. Передати у власність гр. Ластовському Ромену Анатолійовичу, земельну ділянку площею 

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

господарських будівель і споруд ,кадастровий номер 4622787900:01:001:0040, код класифікації 

видів цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр. Ластовському Ромену Анатолійовичу, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Ластовському Ромену Анатолійовичу, 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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №24 

           с. Річки 

 Про надання земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Теглівець Ірини Іванівни від 28.03.2016р.,про надання 

земельної ділянки у власність для ведення ОСГ,в с.Річки 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. У вказаному місці нема вільної земельної ділянки. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №25 

           с. Річки 

 Про затвердження акту постійної комісії 

 

 

  Розглянувши акт постійної комісії з питань будівництва,землекористування та 

охорони природи від 22 квітня 2016р. про погодження меж між 

землекористувачами Дроботій Я.Д. та Рудим Й.М. в с.Шабельня по вул.Моріна 

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 22.04.2016р. про погодження меж 

між землекористувачами Дроботій Я.Д. та Рудим Й.М. в с.Шабельня по 

вул.Моріна Жовківського р-ну. 

2. Межі між землекористувачами Дроботій Я.Д. та Рудим Й.М. в 

с.Шабельня по вул.Моріна 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. 

 

 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №26 

           с. Річки 

 Про надання земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Назаревич Ганни Іллівни від 28.03.2016р.,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. Назаревич Ганні Іллівні зробити викопіювання і обміри вказаної 

земельної ділянки. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №27 

           с. Річки 

 «Про внесення змін до рішення № 24 від 07 серпня 2015 року, 

 щодо надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки у власність” 

 

 

 

    Розглянувши клопотання гр. Степаненко Ольги Михайлівни,  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 № 24 від 07 серпня 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №28 

           с. Річки 

 Про розгляд скарг 

 

 

  Розглянувши заяву від Рудої Н.В. від 31.03. 2016р. про встановлення меж між 

сусідом  Кулинич Л. в с.Шабельня по вул.Польова Жовківського р-ну, відповідно 

до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 

103,106,125,126 Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Рудій Н.В. і Кулинич Л. звернутися в ліцензовану землевпорядну 

організацію для встановлення і закріплення межових знаків  в с.Шабельня по 

вул.Польва Жовківського р-ну. 

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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №29 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Теглівець Степана Ігоровича  від 01.04.2016р., 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, Теглівець Степану Ігоровичу, 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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №30 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Кожан Ольги Ігорівни від 01.04.2016р., 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, Кожан Ользі 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. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №31 

           с. Річки 
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Кожушко Наталії Богданівни 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.Грушевського,15, розроблену ФОП Юшин Є.О.. 

2. Передати у власність гр. Кожушко Наталії Богданівні, земельну ділянку площею 0,1200, 

цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд ,кадастровий номер 4622787900:03:005:0129, код класифікації видів цільового 

призначення земель 02.01. 

3.  Гр. Кожушко Наталії Богданівні, здійснити державну реєстрацію права приватної власності в 

установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Кожушко Наталії Богданівні, 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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №32 

           с. Річки 

 Про надання земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Ільчишин Руслана Михайловича від 11.04.2016р.,про надання 

земельної ділянки у власність для будівництва, 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. При розробці кварталу житлової забудови в с.Річки Жовківського р-ну – 

надати земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку і 

споруд. 

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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №33 

           с. Річки  

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
та передачу її у власність 
 
   Розглянувши заяву гр. Звір Світлани Йосифівни 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. Звір Світлани 
Йосифівни,  площею 0,1375 га, кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:008:0021 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, розташованої за адресою с. Рата  Жовківського р-ну 
Львівської обл. вул.Мельники,5а  Річківської с.р.. 
2. Передати гр. Звір Світлані Йосифівні у власність земельну ділянку, кадастровий номер  земельної 
ділянки 4622787900:02:008:0021, для будівництва і обслуговування житлового будинку, розташованої за 
адресою с.Рата  Жовківського р-ну Львівської обл. вул.Мельники,5а, 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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №34 

           с. Річки 

 Про розгляд скарг 

 

 

 Розглянувши заяву Бринь Галини Василівни від 14.04.2016р.,про повернення 

земельної ділянки, якою користувалися батьки і чоловік, відповідно до статті 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 116,118,119 

Земельного кодексу України,  Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Відмовити у клопотанні, оскільки дана земельна ділянка була надана 

чоловікові Бринь Галини Василівни у тимчасове користування, та земельну 

ділянку вже кілька років обробляє інший землекористувач , а Бринь Галина 

Василівна не проживає у селі. 

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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №35 

           с. Річки 

 Про розгляд скарг 

 

 

 Розглянувши заяву Білоліпецької Віри Володимирівни від 01.04.2016р.,про 

скаргу на сусіда Когут Р.В.,який проводить забудову гаражу з прибудовою у два 

поверхи, відповідно до статті 26,33 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, статей 91,96,103-109 Земельного кодексу України,  Річківська сільська 

рада вирішила: 

  

 1. Повідомити листом Когут Р.В. про дотримання правил добросусідства і 

надати підтверджуючі документи на землю та дозвіл на початок проведення 

будівельних робіт. 

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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №36 

           с. Річки 

 Про затвердження акту постійної комісії 

 

 

 Розглянувши акт постійної комісії з питань будівництва,землекористування та 

охорони природи від 22 квітня 2016р. про погодження меж між 

землекористувачами Когут О.І. і Задорожної О.І. в с.Рата по вул.22-го Січня 

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 22.04.2016р. про погодження меж 

між землекористувачами Когут О.І. і Задорожної О.І. в с.Рата по вул.22-го Січня 

Жовківського р-ну. 

2. Межі між землекористувачами Когут О.І. і Задорожної О.І. в с.Рата по 

вул.22-го Січня 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. 

 

 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №37 

           с. Річки 

 «Про внесення змін до рішення № 38 від 21 вересня 2015 року, 

 щодо надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки у власність” 

 

 

 

    Розглянувши клопотання гр. Ногаль Андрія Ігоровича,  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 № 38 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. 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №38 

           с. Річки 
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Червінчак Любов Степанівної 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.Січових Стрільців,9, розроблену ТзОВ «Рава-Зем Сервіс».. 

2. Передати у власність гр. Червінчак Любов Степанівні, земельну ділянку площею 0,1200, 

цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд ,кадастровий номер 4622787900:03:005:0066, код класифікації видів цільового 

призначення земель 02.01. 

3.  Гр. Червінчак Любов Степанівні, здійснити державну реєстрацію права приватної власності 

в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Червінчак Любов Степанівні, 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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №39 

           с. Річки 
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Івать Марії Миколаївни та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), та керуючись  ст. 12, 

40,188,121,186 Земельного кодексу  України, ст. 56 Закону України «Про землеустрій» та ст. 26 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

с.Шабельня вул.Січових Стрільців,10, розроблену ТзОВ «Рава-Зем Сервіс».. 

2. Передати у власність гр. Івать Марії Миколаївні, земельну ділянку площею 0,1200, цільове 

призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд ,кадастровий номер 4622787900:03:005:0050, код класифікації видів цільового 

призначення земель 02.01. 

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

установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Івать Марії Миколаївні, виконувати обов`язки власника земельної ділянки  відповідно до 

вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

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

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

        Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №40 

           с. Річки 
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Шміло Оксани Іванівни та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), та керуючись  ст. 12, 

40,188,121,186 Земельного кодексу  України, ст. 56 Закону України «Про землеустрій» та ст. 26 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

с.Шабельня вул.Січових Стрільців,5, розроблену ТзОВ «Рава-Зем Сервіс».. 

2. Передати у власність гр. Шміло Оксані Іванівні, земельну ділянку площею 0,1200, цільове 

призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд ,кадастровий номер 4622787900:03:005:0047, код класифікації видів цільового 

призначення земель 02.01. 

3.  Гр. Шміло Оксані Іванівні, здійснити державну реєстрацію права приватної власності в 

установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Шміло Оксані Іванівні, виконувати обов`язки власника земельної ділянки  відповідно до 

вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

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

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

        Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №41 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Паламар Ігора Васильовича від 18.04.2016р.,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, Паламар Ігорю Васильовичу, 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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №42 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Раб Олександри Олексіївни  від 20.04.2016р., 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, Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Річківська 

сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Раб Олександрі Олексіївні, дозвіл на розроблення (з 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

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

району Львівської області в с. Річки по вул.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. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 
 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №43 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Галушко Романа Володимировича від 20.04.2016р.,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, Галушко Роману Володимировичу, дозвіл на розроблення (з 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,12  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 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №44 

           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. Відмовити із-за відсутності вільної земельної ділянки. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №45 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Богомол Івана Володимировича від 22.04.2016р.,про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Шабельня по вул.Залізнична,30а 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. Надати, Богомол Івану Володимировичу, дозвіл на розроблення (з 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2340  га , 

розташованої на території Річківської сільської ради Жовківського району 

Львівської області в с. Шабельня по вул. Залізнична,30а для будівництва і 

обслуговування житлового будинку і споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 
 

 
 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №46 

           с. Річки 

 «Про внесення змін до рішення № 21 від 22 жовтня 2015 року, 

 щодо надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки у власність” 

 

 

 

    Розглянувши клопотання гр. Подкаури Олександра Андрійовича,  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 № 21 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. 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №47 

           с. Річки 

 «Про внесення змін до рішення № 41 від 21 вересня 2015 року, 

 щодо надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки у власність” 

 

 

 

    Розглянувши клопотання гр. Бунчак Наталії Василівни,  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 № 41 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. 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Шоста сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  22 квітня 2016 року   №48 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на прокладання труби 

 

 

  Розглянувши заяву від Смут Володимира Володимировича від 21.04. 2016р. про 

надання дозволу на прокладання водопровідної труби  в с.Рата Жовківського р-ну, 

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

Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Дозвіл надати після затвердження генерального плану с.Рата 

Жовківського р-ну. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 


