
 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Дев’ята  сесія                                                       VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  29 липня 2016 року                                               № 1 

                  с. Річки 

   Про затвердження порядку   

денного 9-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 9-ї сесії Річківської сільської ради: 

 

 

1. Звіт про виконання бюджету за І півріччя 2016 року. 

2. Про затвердження програми по забезпеченню техногенної та пожежної безпеки 

Річківської сільської ради на 2016 рік. 

3. Затвердження розпоряджень сільського голови виданих у міжсесійний період. 

4. Розгляд листа Кам’яногірської сільської ради. 

5. Розгляд листа Купичвільської сільської ради. 

6. Розгляд листа Жовківської РДА №02-23/2122 від 22.06.2016 року. 

7. Розгляд листа Жовківської РДА №02-32/2289 від 05.07.2016 року. 

8. Розгляд листа завідувача ФАП с. Рата Холяви М.В. 

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

10. Розгляд листа жителів с. Шабельня. 

11. Розгляд заяви жительки с. Рата Свірської Я.А. 

12. Розгляд листа управління державної казначейської служби у Жовківському районі 

№01-08/896 від 19.07.2016 року. 

13. Розгляд листа начальника Жовківського ВП Кам’янка-Бузького відділу поліції 

№6232/01/09-16 від 12.07.2016 року. 

14. Про внесення змін до бюджету Річківської сільської ради на 2016 рік. 

15. Спрямування вільних лишків. 

16.  Розгляд заяв. 

17. Різне. 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Дев’ята  сесія                                                      VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  29 липня 2016  року                                               № 2 

                  с. Річки 

   Про затвердження звіту про виконання  

бюджету за І-е півріччя 2016 року . 

 

     Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Прийняти звіт про виконання бюджету за І-е півріччя 2016 року. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Дев’ята  сесія                                                       VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  29 липня 2016  року                                               № 3 

                  с. Річки 

   Про затвердження програми  

по забезпеченню техногенної та  

пожежної безпеки  Річківської 

 сільської ради на 2016 рік. 

 

     Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

Затвердити програму по забезпеченню техногенної та пожежної безпеки  

Річківської сільської ради на 2016 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Дев’ята  сесія                                                       VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  29 липня 2016 року                                               № 4 

                  с. Річки 

   Про затвердження розпорядження  

сільського голови виданих у  

міжсесійний період. 

 

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

враховуючи виробничу необхідність в міжсесійний період сесія Річківської 

сільської ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Затвердити розпорядження сільського голови видані у міжсесійний 

період: 

-  від 04.07.2016 року №209 «Про затвердження кошторисної 

документації»; 

- від 05.07.2016  року №211 « Про затвердження зведеного 

кошторисного розрахунку»; 

- від 12.07.2016 року № 218 « Про затвердження зведеного 

кошторисного розрахунку по поточному ремонту доріг»; 

- від 20.07.20016 року №228 «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     

Дев’ята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  29 липня 2016 року                                                  № 5 

   Про  надання субвенції  

Кам’яногірській сільській раді . 

 
    Розглянувши лист Кам’яногірської сільської ради №77 від 19.05.2016 року про надання 

субвенції для виготовлення генерального плану в сумі 100 тис. грн.. керуючись ст..26 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити Кам’яногірській сільській раді у наданні субвенції на 

виготовлення генерального плану села Кам’яна Гора 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     

Дев’ята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  29 липня 2016 року                                                  № 6 

   Про  надання субвенції  

Купичвільській сільській раді . 

 

    Розглянувши лист Купичвільської сільської ради №135 від 13.05.2016 року 

про надання субвенції для виготовлення генерального плану в сумі                

150 тис. грн.. керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити Купичвільській сільській раді у наданні субвенції на 

виготовлення генерального плану села Купичволя в сумі 150 тис. грн. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 
 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 



 

 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Дев’ята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  29 липня 2016 року                                                  № 7 

   Про  розгляд листа Жовківської РДА . 

 

    Розглянувши лист Жовківської РДА №02-23/2122 від 22.06.2016 р. 

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити у закупівлі біотуалетів так, як на кожні автозаправочній 

станції є туалети, на сервісні зоні також передбачені туалети, які 

чомусь закриті, а також є фірма яка обслуговує дану дорогу. 
 

 

2. Контроль покласти на комісію з питань ЖКГ та благоустрою. 

 

 

 

Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Дев’ята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  29 липня 2016 року                                                  № 8 

   Про  виділення субвенції на місцеву 

 пожежну охорону Жовківського р-ну . 

 

    Розглянувши лист Жовківської РДА №02-32/2289 від 05.07.2016 р. 

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Виділити субвенцію на МПО Жовківського р-ну в сумі                                                

10 (десять) тис.грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Дев’ята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  29 липня 2016 року                                                  № 9 

   Про  розгляд листа завідувача  

ФАПу с. Рата . 

 

    Розглянувши лист завідувача ФАПу с. Рата Холяви М.В. керуючись ст..26 

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

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Включити ФАП с. Рата у перелік об’єктів, що потребують ремонту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Дев’ята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  29 липня 2016 року                                                  № 10 

   Про  розгляд листа завідувача ДНЗ с. Річки . 

 

    Розглянувши лист завідувача ДНЗ с. Річки Періг Л.Л. №14 від 19/07/2016р. 

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Виділити кошти на реконструкцію даху ДНЗ с. Річки та туалетної 

кімнати. Надати субвенцію відділу освіти на придбання комп’ютерної 

техніки з підключенням до інтернету. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Дев’ята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  29 липня 2016 року                                                  № 11 

   Про  розгляд заяви жителів  

с. Шабельня та с. Річки . 

 

    Розглянувши заяви жителів с. Шабельня та с. Річки. керуючись ст..26 

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

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. При внесенні змін до бюджету виділити кошти на освітлення кварталу 

забудови біля «вишки» с. Річки та «Мокре» 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     

Дев’ята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  29 липня 2016 року                                                  № 12 

   Про  виділення коштів на оплату  

видавництва книги історії с. Рата . 

 

    Розглянувши заяву жительки с. Рата Свірської Я.А. про виділення коштів 

на оплату книги «Рата. Пошуки історії і сьогодення» керуючись ст..26 Закону 

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

ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Виділити кошти на оплату видавництва історії с. Рата в сумі 13100         

( тринадцять тисяч сто) грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Дев’ята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  29 липня 2016 року                                                  № 13 

   Про  надання субвенції управлінню  

державної казначейської служби  

у Жовківському р-ні.  

 

    Розглянувши лист управління державної казначейської служби України у 

Жовківському р-ні Львівської обл. № 01-08/896 від 19.07.2016 р. керуючись 

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

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Виділити субвенцію управлінню державної казначейської служби 

Україниу Жовківському р-ні Львівської обл.  у сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Дев’ята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  29 липня 2016 року                                                  № 14 

   Про  розгляд листа Жовківського 

ВП Кам’янко-Бузького відділу поліції. 

 

    Розглянувши лист Жовківського ВП Кам’янко-Бузького відділу поліції 

ГУНП України у Львівській обл. 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 ніхто із співробітників поліції не з’явився на сесію 

для інформування по даному питанні. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Дев’ята  сесія                                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  29 липня 2016 року                                                  № 16 

   Про  спрямування вільних лишків  

на поточний ремонт та експлуатаційне  

утримання автодороги загального  

користування Т14-04 Червоноград-Рава-Руська. 

 

     

     З метою забезпечення задовільних умов руху автотранспорту і безпеки 

дорожнього руху на автодорозі загального користування Т14-04 

(Червоноград-Рава-Руська) керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про джерела фінансування 

дорожнього господарства України» за погодженням з постійними комісіями 

сільської ради, сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Визнати Службу автомобільних доріг у Львівській області 

замовником та одержувачем коштів для проведення поточного 

ремонту та експлуатаційного утримання автодороги  загального 

користування Т14-04  Червоноград-Рава-Руська на відтинку Річки-

Рава-Руська в межах села Річки в сумі 2 (два) млн.. грн.. 
 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 
 

 

 

 

 

Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 



 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного            

                                                                                      скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                         № 17 

           с. Річки 

 Про затвердження детального 

плану території земельної ділянки і  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 
Розглянувши заяву Рудзінського Ореста Зеноновича від 03.06.2016р.,про затвердження 

детального плану території земельної ділянки, щодо розміщення житлового будинку на 

вул..Грушевського,1 в с. Шабельня Жовківського р-ну, Керуючись п.42 ч.1 ст.26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.19 Закону України “Про 

регулювання містобудівної діяльності”, беручи до уваги проведення громадських слухань, 

Річківська сільська рада вирішила: 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Детальний план території  земельної ділянки, щодо розміщення 

житлового будинку по вул..Грушевського,1 в с.Шабельня Жовківського р-ну, 

площею 0,2500 га. 

2.  Надати, Рудзінському Оресту Зеноновичу, дозвіл на розроблення (з 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2500  га , 

розташованої на території Річківської сільської ради Жовківського району 

Львівської області в с. Шабельня по вул. Грушевського,1 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

3. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягає 

погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

          

       Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного   

                                                                                       скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                               № 18 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Туз Юлії 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. Туз Юлії 

Ігорівні,  площею 0,1500 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:006:0022 для ведення особистого селянського господарства, 

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

Річківської с.р.. 

2. Передати ,гр. Туз Юлії Ігорівні,у власність земельну ділянку, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:006:0022, для ведення особистого селянського 

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

узвіз Лонка  Річківської с.р 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 



 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  
 
 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                       скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                   № 19 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Нестерак Петра Петровича 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. Нестерак 

Петру Петровичу,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:006:0021 для ведення садівництва, розташованої за адресою с. Рата 

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

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

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:006:0021, для ведення 

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

узвіз Лонка  Річківської с.р 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 



 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  
 
 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                             № 20 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Кохан Христини Євгенівни 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. Кохан 

Христини Євгенівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:007:0039 для ведення садівництва, розташованої за адресою с. Рата 

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

2. Передати, гр. Кохан Христині Євгенівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:007:0039, для ведення садівництва, 

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

Річківської с.р 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 



 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  
 
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного    

                                                                                       скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                 № 21 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

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

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

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

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Мар`яну Володимировичу ,  площею 0,2000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:006:0023 для ведення особистого селянського господарства, 

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

Річківської с.р.. 

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

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:006:0023, для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої за адресою с. Рата 

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

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 



 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  
 
 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 22 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Гливи Мирослава Євгеновича та проект землеустрою щодо 

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

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

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Мирославу Євгеновичу,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:007:0040 для ведення садівництва, розташованої за адресою с. Рата 

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

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

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:007:0040, для ведення 

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

узвіз Лонка  Річківської с.р 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 



 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  
 
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного   

                                                                                    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                            № 23 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Пилипишин Віри Омелянівни та проект землеустрою щодо 

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

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

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. 

Пилипишин Віри Омелянівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:003:0015 для ведення садівництва, розташованої за адресою 

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

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

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:003:0015, для ведення 

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

Річківської с.р 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 



 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  
 
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                      скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                               № 24 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Юнко Ігора Олексійовича 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. Юнко 

Ігору Олексійовичу,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:003:0014 для ведення садівництва, розташованої за адресою с. Рата 

Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Біля спиртзаводу  Річківської с.р.. 

2. Передати ,гр. Юнко Ігору Олексійовичу, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:003:0014, для ведення садівництва, 

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

спиртзаводу    Річківської с.р 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

 

 



       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  
 
 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                        скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                      № 25 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Бунчак Наталії Василівни 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,11, розроблену ТзОВ «Рава Зем Сервіс». 

2. Передати у власність гр. Бунчак Наталії Василівні, земельну ділянку площею 0,1200 га, 

цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:03:005:0051, код класифікації видів 

цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Бунчак Наталії Василівні, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. , Бунчак Наталії Василівні, виконувати обов`язки власника земельної ділянки  

відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

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

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 



 

 

 

        Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                        скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                               № 26 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Подкаури Олександра Андрійовича 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.Калинова,14, розроблену ТзОВ «Рава Зем Сервіс». 

2. Передати у власність гр. Подкаурі Олександру Андрійовичу, земельну ділянку площею 

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

господарських будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:03:005:0060, код 

класифікації видів цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Подкаурі Олександру Андрійовичу, здійснити державну реєстрацію права 

приватної власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. , Подкаурі Олександру Андрійовичу, виконувати обов`язки власника земельної 

ділянки  відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

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

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 



 

        Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                       скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                           № 27 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Новік Ігора Олександровича 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,133, розроблену ТзОВ «Рава Зем Сервіс». 

2. Передати у власність гр. Новік Ігору Олександровичу, земельну ділянку площею 0,0881 

га, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:03:004:0107, код 

класифікації видів цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Новік Ігору Олександровичу, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Новік Ігору Олександровичу, виконувати обов`язки власника земельної ділянки  

відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

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

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

        Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                        скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                № 28 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Стакіної Ольги Іллівни та технічну документацію із 

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

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

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

Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

р-н, с.Шабельня вул.Моріна,37, розроблену ТзОВ «Юридично-землевпорядна фірма». 

2. Передати у власність гр. Стакіній Ользі Іллівні, земельну ділянку площею 0,1075 га, 

цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:03:004:0106, код класифікації видів 

цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр., Стакіній Ользі Іллівні, здійснити державну реєстрацію права приватної власності в 

установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. , Стакіній Ользі Іллівні, виконувати обов`язки власника земельної ділянки  

відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

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

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

        Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                          скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                        № 29 

           с. Річки 

 «Про внесення змін до рішення № 42 від 21 вересня 2015 року, 

 щодо надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки у власність” 

 

 

 

    Розглянувши клопотання гр. Дембіцької Світлани 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 № 42 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 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                       скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                              № 30 

           с. Річки 

 «Про внесення змін до рішення № 14 від 23 листопада 2015 року, 

 щодо надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки у власність” 

 

 

 

    Розглянувши клопотання гр. Мороз Юрія Дмитровича,  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 № 14 від 23 листопада 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 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                       скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                               № 31 

           с. Річки 

 «Про внесення змін до рішення № 15 від 23 листопада 2015 року, 

 щодо надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки у власність” 

 

 

 

    Розглянувши клопотання гр. Мороз Ірини Григорівни,  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 23 листопада 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 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                       скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                              № 32 

           с. Річки 

 «Про внесення змін до рішення № 29 від 21 грудня 2015 року, 

 щодо надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки у власність” 

 

 

 

    Розглянувши клопотання гр. Базюк Миколи Дмитровича,  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 № 29 від 21 грудня 2015 року, Річківської 

сільської ради, та  слова: - розташованої ..в с.Рата по вул.П.Ратенського, 

замінити словами: - в с.Рата урочище Пастерник. 

 

2. Внести п. 4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

Сільський голова                                                       ___________ Зінько Р.В 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                  № 33 

           с. Річки 

 Про надання земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Жилак Максима Ігоровича , про надання земельної 

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

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

Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

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

вирішила: 

  

 1. Відмовити у клопотання, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                     скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                           № 34 

           с. Річки 

 Про надання земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Яворської Надії Валеріївни, 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. Відмовити у клопотання, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                             № 35 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

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

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Рата по вул.Мельники 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. Відмовити у клопотання, оскільки дана земельна ділянка надана 

учаснику АТО Жолобко  Р.Р. 15.10.2014р.ріш №19 29 сесії 6-го демокр. 

скликання. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                     скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                   № 36 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Чепель Івана Михайловича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Чепель Івану Михайловичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                       скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                               № 37 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баран Марії Олексіївни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата по вул.Коцюбинського 

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Баран Марії 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. Рата по 

вул.Коцюбинського, для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                      скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                              № 38 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Сіканчук Степана Степановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

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

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                  № 39 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Длугань Андрія Івановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

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

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                      скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                           № 40 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Чирич Василя Васильовича, про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Чирич Василю 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                       скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                    № 41 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Бринь Андрія Зеновійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Бринь Андрію Зеновійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,10  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник» (город), для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                        скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                    № 42 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Процик Марії Михайлівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Процик Марії Михайлівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник» (город), для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                        скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                    № 43 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Бринь Галини Ярославівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Бринь Галині Ярославівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                      скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                 № 44 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Юнко Юрія Степановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Юнко Юрію Степановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                       скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                        № 45 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Рудої Олесі Василівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Рудій Олесі 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 урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                     скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                 № 46 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Циганкової Галини Володимирівни , про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Циганковій Галині Володимирівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                    № 47 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Волинець Юрія Петровича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Волинець Юрію Петровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                       скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                     № 48 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Гіршвельд Ольги Степанівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Гіршвельд Ользі Степанівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                       скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                         № 49 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баран Олега Едвардовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Баран Олегу Едвардовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                    № 50 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Плесак Андрія Мироновича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Плесак Андрію Мироновичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                       скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                       № 51 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Мазурак Валентини Олексіївни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Мазурак Валентині 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. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                              № 52 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Павлової Ольги Михайлівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Павловій Ользі Михайлівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                     скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                               № 53 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Головко Вікторії Валеріївни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Головко Вікторії Валеріївні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                       скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                    № 54 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Смутняк Галини Іванівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Смутняк Галині Іванівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                      скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                № 55 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Рудого Володимира Андрійовича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

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

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                      скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                            № 56 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Солило Михайла Михайловича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Солило Михайлу Михайловичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                    № 57 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Юнко Дарії Володимирівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Юнко Дарії Володимирівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                      № 58 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Юнко Олексія Івановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Юнко Олексію Івановичу, 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» (город), для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                     скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                     № 59 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Грицак Андрія Михайловича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Грицак Андрію Михайловичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                     скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                               № 60 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Грицак Оксани Володимирівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Грицак Оксані Володимирівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                        скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                   № 61 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Луцик Наталії Ярославівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

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

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного  

                                                                                        скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року                                                                     № 62 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Луцик Олега Івановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Луцик Олегу Івановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 63 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Пушкар Михайла Володимировича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Пушкар Михайлу 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. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 64 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Пушкар Володимира Валерійовича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Пушкар Володимиру Валерійовичу, дозвіл на розроблення 

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

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 65 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Карпляк Оксани Йосипівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Карпляк Оксані Йосипівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 66 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Карпляк Юлії Стефанівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Карпляк Юлії Стефанівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 67 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Осфальд Сергія Рішардовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Осфальд Сергію Рішардовичу, 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» (город), для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 68 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Осфальд Ольги Михайлівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Осфальд Ользі Михайлівні, 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» (город), для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 69 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Равлик Олесі Михайлівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Равлик Олесі Михайлівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 70 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Мудрик Миколи Андрійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Мудрик Миколі Андрійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 71 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Мудрик Андрію Андрійовичу , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Мудрик Андрію Андрійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 72 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Купчак Надії Михайлівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Купчак Надії Михайлівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 73 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Снігур Галини Михайлівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Снігур Галині Михайлівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 74 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Харко Ірини Михайлівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Харко Ірині Михайлівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 75 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Харко Петра Петровича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Харко Петро Петровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 76 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Шпачук Юлії Едвардівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Шпачук Юлії Едвардівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 77 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Пелех Марії Степанівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

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

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

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Пелех Марії Степанівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище 

«Пастерник», для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

4. Термін дії рішення 15 місяців. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 78 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баран Володимира Михайловича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Шабельня по вул.Залізнична Жовківського р-

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

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

сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Баран Володимиру Михайловичу, 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. Шабельня по 

вул.Залізнична, для ведення особистого селянського господарства. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 79 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баран Марії Олексіївни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ в с. Рата( городи 1-ий ряд) Жовківського р-ну, 

відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

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

сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Баран Марії Олексіївні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,06  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата (городи 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 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 80 

           с. Річки 

 «Про розглад звернення” 

 

 

 

    Розглянувши клопотання гр. Фарини Марії Михайлівни,  керуючись ст. 26 

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

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Гр, Фарині Марії Михайлівні, звернутися у відділ архітектури та 

містобудування у Жовківському районі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

Сільський голова                                                       ___________ Зінько Р.В 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 81 

           с. Річки 

 Про встановлення межі 

 

 

 Розглянувши заяву Іванюри Володимира Петровича , про встановлення межі 

між сусудом Чорним А, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Іванюрі Володимиру Петровичу і його сусіду звернутися в 

ліцензовану землевпорядну організацію для встановлення меж. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 82 

           с. Річки 

 Про розгляд скарг 

 

 

  Розглянувши заяву-скаргу Вовк Катерини Михайлівни на сусідку Теглівець 

Мирію Павлівну, щодо будівництва туалету, 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 20.07.2016р. про обстеження 

земельних ділянок по вул.Партизанська в с.Річки Жовківського р-ну. 

2. Вовк Катерині Михайлівні звернутися в архітектурно-будівельну 

інспекцію для вирішення даної ситуації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 
 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 83 

           с. Річки 

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Калинич Любомира Степановича.,про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення 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,  Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Калинич Любомиру Степановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,05  га (відступивши метр від існуючого колодязя і 

забрати до такої межі існуючу дерев`яну огорожу) , розташованої на 

території Річківської сільської ради Жовківського району Львівської області 

в с. Шабельня, для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 84 

           с. Річки 

 «Про затвердження детального 

плану території земельної ділянки” 

 

 

 

    Розглянувши детальний план території земельної ділянки під 

водонапірною башнею в с.Рата Жовківського району та протокол 

громадських слухань,  керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Річківська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки під водонапірною 

башнею в с.Рата Жовківського р-ну Річківської с.р., площею 0,2000 га, 

розроблений ФОП Коцур Р.В. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

Сільський голова                                                       ___________ Зінько Р.В 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 85 

           с. Річки 

 «Про затвердження детального 

плану території земельної ділянки” 

 

 

 

    Розглянувши детальний план території земельної ділянки під амбулаторію 

в с.Річки Жовківського району та протокол громадських слухань,  керуючись 

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

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки під амбулаторію в 

с.Річки Жовківського р-ну Річківської с.р.,площею 0,2500 га, розроблений 

ТзОВ проектним об. «Укр Захід Урбанізація». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

Сільський голова                                                       ___________ Зінько Р.В 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 86 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

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. Доручити виконавчому комітету замовити роботи по розробленню 

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

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,2000  га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата для обслуговування 

водонапірної башти. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев`ята сесія                                                   VІІ – демократичного 

скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  29 липня 2016 року   № 87 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

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. Доручити виконавчому комітету замовити роботи по розробленню 

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

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,2500  га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Річки для будівництва і 

обслуговування амбулаторії. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Дев’ята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  29 липня 2016  року                                               № 88 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Сень Йосифа Михайловичапро надання матеріальної 
допомоги на лікування, та  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Сень Йосифу Михайловичу матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 5  ( п’ять) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Дев’ята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  29 липня 2016  року                                               № 89 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Зінько Михайла Михайловича про надання 
матеріальної допомоги на лікування, та  керуючись ст.26 Закону України 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Зінько Михайлу Михайловичу матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 5 ( п’ять) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Дев’ята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  29 липня 2016  року                                               № 90 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Гнідець Михайла Івановича про надання матеріальної 
допомоги на лікування дружини – Гнідець Уляни Романівни, та  керуючись 

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

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Гнідець Михайлу Івановичу матеріальну допомогу на 

лікування дружини Гнідець У.Р. в сумі 50 ( п’ятдесят ) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Дев’ята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  29 липня 2016  року                                               № 91 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Васильків Мирослава Володимировича про надання 
матеріальної допомоги на лікування (інвалід з дитинства ІІІ групи), та  

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити так, як інвалідам ІІІ-ї групи матеріальні допомоги не 

надаються.. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 



 

 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Дев’ята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  29 липня 2016  року                                               № 92 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Виноградової Наталії Михайлівни про надання 
матеріальної допомоги на лікування сина – Виноградова Остапа 

Володимировича (дитина- інвалід підг. «А»), та  керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати гр. Виноградові Наталії Михайлівні матеріальну допомогу на 

лікування сина – Виноградова Остапа Володимировича (дитина- 

інвалід підг. «А») в сумі 10 (десять) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 



 

 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Дев’ята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  29 липня 2016  року                                               № 93 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Мазурак Володимира Ігоровича про надання 
матеріальної допомоги,  як учаснику АТО, та  керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати гр. Мазурак Володимиру Ігоровичу матеріальну допомогу , як 
учаснику АТО в сумі  5 ( п’ять) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 



 

 

 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Дев’ята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  29 липня 2016  року                                               № 94 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Стельмах Оксани Семенівни про надання матеріальної 
допомоги на лікування (операцію), та  керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати гр. Стельмах Оксані Семенівні матеріальну допомогу на 

лікування (операцію) в сумі 50 (п’ятдесят) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Дев’ята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  29 липня 2016  року                                               № 95 

                  с. Річки 

   Про виділення коштів на відновлення 

 втраченого внаслідок пожежі майна. 

 

     Розглянувши заяву Зінько Оксани Василівни про виділення коштів на 

відновлення 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Виділити кошти на відновлення втраченого внаслідок пожежі майна 

жительці с. Річки гр. Зінько Оксані Василівні в сумі 50 (п’ятдесят)            

тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Дев’ята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  29 липня 2016  року                                               № 96 

                  с. Річки 

   Про виділення коштів на відновлення 

 втраченого внаслідок пожежі майна. 

 

     Розглянувши заяву Равлик Олесі Михайлівни про виділення коштів на 

відновлення 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

3. Виділити кошти на відновлення втраченого внаслідок пожежі майна 

жительці с. Рата гр. Равлик Олесі Михайлівні  в сумі 10 (десять)                

тис. грн. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 



 

 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Дев’ята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  29 липня 2016  року                                               № 97 

                  с. Річки 

   Про збільшення заробітної плати  

юристу-консультанту Річківської 

 сільської ради Рудому О.І. 

 

      

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Рудому Олександру Ігоровичу Юристу-консультанту Річківської 

сільської ради збільшити заробітну плату на 1500 грн. з                       

01.08.2016 року. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 
                                                         У К Р А Ї Н А 



                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Дев’ята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  29 липня 2016  року                                               № 98 

                  с. Річки 

   Про збільшення заробітної плати директору КП «Річки». 

 

      

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Сайчук Івану Семеновичу директору КП «Річки» збільшити заробітну 

плату на 1500 грн. з 01.08.2016 року. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 

 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Дев’ята  сесія                                                              VІІ-го демократичного      



                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  29 липня 2016  року                                               № 99 

                  с. Річки 

   Про надання відпустки голові  

Річківської сільської ради. 

 

      

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати Зінько Р.В.- голові Річківської сільської ради чергову відпустку 

на 30 календарних днів з 1 вересня 2016 року. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 

 

 


