
 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

 Двадцять друга  сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018  року                                               № 1 

                  с. Річки 

   Про затвердження порядку   

денного 22-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 22-ї сесії Річківської сільської ради: 
 

1. Присвоєння назв вулиць та вуличних номерів в новому кварталі 

індивідуальної житлової забудови в с. Річки. 

2. Затвердження проекту землеустрою земельної ділянки під НД с. Рата.               

3. Про затвердження проекту землеустрою земельної ділянки під ДНЗ                         

с. Шабельня. 

4. Про затвердження проекту землеустрою земельної ділянки під ФАП                 

с. Рата. 

5. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки під Річківською ЗОШ І-ІІ ст. в с. Річки. 

6.  Затвердження рішень виконкому. 

7.  Затвердження розпоряджень сільського голови виданих у  міжсесійний 

період. 

8. Розгляд заяв. 

9. Різне. 
 

 

 

 

Сільський голова                                     Р.В.Зінько 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

Двадцять друга сесія                                             VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року                                                                №2 

           с. Річки 

  Про присвоєння назв вулиць та вуличних номерів  

кварталу індивідуальної житлової забудови у с. Річки. 

 

  

     Керуючись ст. 26, 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” рішенням Річківської 

сільської ради від 15.02.2018 року №30 «Про затвердження детального плану території 

кварталу індивідуальної житлової забудови в с. Річки Річківської сільської ради 

Жовківського району», беручи до уваги проведення громадських слухань, враховуючи 

пропозиції та позитивний висновок постійної комісії сільської ради з питань будівництва, 

землекористування та охорони природи, Річківська сільська рада: 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Присвоїти назви вулицям та вуличні номери, які знаходяться на території нового 

індивідуального житлового кварталу забудови садибного типу в с. Річки 

Річківської сільської ради Жовківського району, а саме: 

№п/п            Назва вулиці          К-ть ділянок              Порядкові номери (адресні) 

  земельних ділянок 

1.               вул. Небесної Сотні               10                 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

2.               вул. А.Панечка          16                         

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16                                     

                                                                                           

3.              вул.Залізнична             8                           1,3, 5, 7, 9, 11,13,15 

                                                                             
4.              вул.Ст.Бандери                     5                      1,3,5,7,9 

5. По вул..Садова присвоїти вуличний номер земельній ділянці №37. 

1. Внести зміни в земельно-облікову документацію.  

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 
 

Двадцять друга сесія                               VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  14 березня 2018 року   №3 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у постійне користування. 

 

   Розглянувши проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування нежитлової будівлі (народного дому), розташованої на території 

Річківстької сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по                          

вул. П.Ратенського,9 та передачу її у постійне користування, відповідно до статей 12, 116, 

118, 123, 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  площею 

0,2306 га, кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0040 для 

будівництва та обслуговування нежитлової будівлі (народного дому), розташованої 

на території Річківстької сільської ради Жовківського району Львівської області в       

с. Рата по вул. П.Ратенського,9 . 

2. Передати КП «Річки» при Річківській сільській раді у постійне користування 

земельну  ділянку ,кадастровий номер  земельної  ділянки  4622787900:02:001:0040, 

для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі (народного дому), 

розташованої на території Річківстької сільської ради Жовківського району 

Львівської області в с. Рата по вул. П.Ратенського,9. 

3. Здійснити державну реєстрацію речового права 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 
 

Двадцять друга сесія                               VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  14 березня 2018 року   №4 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у постійне користування. 

 

   Розглянувши проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування дошкільного навчального закладу, розташованої на території 

Річківстької сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Шабельня та 

передачу її у постійне користування, відповідно до статей 12, 116, 118, 123, 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  площею 

0,7683 га, кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:03:002:0048 для 

будівництва та обслуговування дошкільного навчального закладу, розташованої на 

території Річківстької сільської ради Жовківського району Львівської області в                    

с. Шабельня. 

2. Передати КП «Річки» при Річківській сільській раді у постійне користування 

земельну  ділянку ,кадастровий номер  земельної  ділянки  4622787900:03:002:0048, 

для будівництва та обслуговування дошкільного навчального закладу , 

розташованої на території Річківстької сільської ради Жовківського району 

Львівської області в с. Шабельня. 

3. Здійснити державну реєстрацію речового права 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 
 

Двадцять друга сесія                               VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  14 березня 2018 року   №5 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у постійне користування. 

 

   Розглянувши проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування нежитлової будівлі (ФАП), розташованої на території Річківстької 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Л.Українки,15б та 

передачу її у постійне користування, відповідно до статей 12, 116, 118, 123, 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  площею 

0,0473 га, кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0032 для 

будівництва та обслуговування нежитлової будівлі (ФАП), розташованої на 

території Річківстької сільської ради Жовківського району Львівської області в                 

с. Рата по вул. Л.Українки,15б. 

2. Передати КП «Річки» при Річківській сільській раді у постійне користування 

земельну  ділянку ,кадастровий номер  земельної  ділянки  4622787900:02:001:0032, 

для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі (ФАП), розташованої на 

території Річківстької сільської ради Жовківського району Львівської області в                  

с. Рата по вул. Л.Українки,15б. 

3. Здійснити державну реєстрацію речового права 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 
 

Двадцять друга сесія                               VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  14 березня 2018 року   №6 

           с. Річки 

Про надання дозволу на розробку детального плану 

території земельної ділянки  

 

 

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

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

місцеве самоврядування в Україні”,  Річківська сільська рада  
 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл на розроблення детального плану території земельної 

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

с. Річки по вул. Шевченка під Річківською ЗОШ I-II ступенів.   

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

виконанню робіт з розроблення детального плану території земельної 

ділянки. 

3. Розроблену у і погоджену у встановленому законодавством порядку 

документацію подати на затвердження у Річківську сільську раду. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

  Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Двадцять друга сесія                                             VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  14 березня 2018 року                                                  № 7 

   Про  затвердження рішень  

засідань виконавчого комітету . 

 

    Відповідно до п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши рішення засідань виконавчого комітету сесія 

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

- Затвердити рішення засідання виконавчого комітету  №1-5 від 

27.02.2018 року. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                       Р.В.Зінько 
 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ       

Двадцять друга сесія                                                VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018  року                                               № 8 

                  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: 

- №68 від  27.02.2018 р. «Про перенесення кредитів»; 

- №80 від  06.03.2018 р. «Про надання одноразової допомоги на 

поховання»;  

- №82 від 06.03.2018 р. «Про надання матеріальної допомоги»;   

- №83 від 06.03.2018 р. «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         

Двадцять друга сесія                                                VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року                                               № 9 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Шиманського Станіслава Володимировича про 

надання матеріальної допомоги на лікування, як інваліду І-ої «А» групи та  

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати гр. Шиманському Станіславу Володимировичу матеріальну 

допомогу на лікування, як інваліду І-ої «А» групи в сумі                                  

15 (п’ятнадцять) тис. грн. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять друга сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018  року                                               № 10 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Бенько Катерини Володимирівни про надання 

матеріальної допомоги на лікування дочки – Бенько Зоряни Василівни 

(дитини-інваліда), 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. Бенько Катерині Володимирівні матеріальну допомогу на 

лікування дочки – Бенько Зоряни Василівни (дитини-інваліда) 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                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять друга сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року                                               № 11 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Лаби Ірини Миколаївни про надання матеріальної 

допомоги на лікування дочки – Лаби Катерини Романівни, інваліда І-ї «А» 

групи  з дитинства 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. Лабі Ірині Миколаївні матеріальну допомогу на лікування 

дочки – Лаби Катерини Романівни, інваліда І-ї групи  «А» з дитинства, 

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                                                     Р.В.Зінько 

 
 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять друга сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018  року                                               № 12 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Рибак Світлани Михайлівни про надання матеріальної 

допомоги на лікування сина – Рибак Артема Павловича (дитини-інваліда), 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. Рибак Світлані Михайлівні матеріальну допомогу на 

лікування сина – Рибак Артема Павловича (дитини-інваліда) в сумі  20 

(двадцять) тис. грн. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять друга сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018  року                                               № 13 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Стороняк Наталії Андріївни про надання матеріальної 

допомоги на лікування сина – Стороняк Івана Володимировича, та  

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відкласти розгляд даної заяви до наступної сесії для вияснення, так як 

у поданих документах не вказаний діагноз хвороби дитини. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять друга сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018  року                                               № 14 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Ногаля Ігоря Івановича 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. Ногалю Ігорю Івановичу матеріальну допомогу на лікування 

в сумі 3 (три) тис. грн. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять друга сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018  року                                               № 15 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Гнідець Уляни Романівни про надання матеріальної 

допомоги на лікування чоловіка – Гнідець Михайла Івановича, та  керуючись 

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

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити гр. Гнідець Уляні Романівні у наданні матеріальної 

допомогу на лікування чоловіка – Гнідець Михайла Івановича. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять друга сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018  року                                               № 16 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Копровської Галини Йосипівни 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. Копровські Галині Йосипівні 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                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять друга сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018  року                                               № 17 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Панечко Парасковії Миколаївни про надання 

матеріальної допомоги, як учаснику війни, та  керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Дозволити, сільському голові,  згідно поданого списку (додаток №1 

додається),надати матеріальні допомоги учасникам війни, які 

зареєстровані на території Річківської сільської ради до 8 травня 2018 

року в сумі 2 (дві) тис.грн. кожному, розпорядженням. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять друга сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018  року                                               № 18 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Зінька Володимира Володимировича про надання 

матеріальної допомоги, як учаснику ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, 

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Дозволити сільському голові,  згідно поданого списку (додаток №2 

додається),надати матеріальні допомоги учасникам ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС, які зареєстровані на території Річківської 

сільської ради до 26 квітня 2018 року в сумі 2 (дві) тис.грн. кожному, 

розпорядженням. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять друга сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018  року                                               № 19 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Ролько Ганни Григорівни про надання матеріальної 

допомоги на лікування чоловіка – Ролько Володимира Івановича, та  

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити гр. Ролько Ганні Григорівні у наданні матеріальної 

допомоги на лікування чоловіка – Ролько Володимира Івановича. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять друга сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018  року                                               № 20 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Кручек Олександри Дмитрівни про надання 

матеріальної допомоги на лікування, та  керуючись ст.26 Закону України 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити гр. Кручек Олександрі Дмитрівні у наданні матеріальної 

допомоги на лікування. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять друга сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018  року                                               № 21 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Лотиш Богдани Андріївни про надання матеріальної 

допомоги на лікування онуки – Кулинич Ірини Михайлівни, та  керуючись 

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

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити гр. Лотиш Богданя Андріївні у наданні матеріальної 

допомоги на лікування онуки – Кулинич Ірини Михайлівни інваліда 

дитинства ІІ-ої групи. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять друга сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018  року                                               № 22 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Абизової Любові Василівни 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. Абизові Любові Василівні матеріальну допомогу на 

лікування 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                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять друга сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018  року                                               № 23 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Козар Василини Василівни про надання матеріальної 

допомоги для придбання житлового будинку, та  керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

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

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №24 

           с. Річки 

 Про надання земельної  

ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Барчишин Ірини Володимирівни, про надання земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, в 

с. Рата  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „ Про 

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

України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

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

  

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

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

    Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять друга сесія                              VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №25 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Нестерака Богдана Петровича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата 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, Нестераку Богдану Петровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

     Сільський голова                                                Р.В. Зінько 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №26 

            с. Річки            
Про розгляд заяви 

 

   Розглянувши заяву гр. Подкаури Олександра Андрійовича ,про неможливість провести 

державну реєстрацію наданої земельної ділянки в с. Шабельня вул. Калинова,14 

Жовківського р-ну Львівської обл.., керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про 

місцеве самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Гр., Падкаурі Олександру Андрійовичу,здійснити державну реєстрацію права 

приватної власності в установленому законодавством  порядку.(арешт, який був 

накладений на земельну ділянку, яка знаходилася у приватній власності                          

гр. Якубовського С.М., знятий. 

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 

 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №27 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Солило Михайла Михайловича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Михайла Михайловича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0107 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

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

2. Передати , гр. Солило Михайлу Михайловича, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0107 для ведення 

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

Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

 

 

  Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  
 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №28 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Порохняка Дмитра Єгоровича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. 

Порохняка Дмитра Єгоровича, площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:002:0106 для ведення індивідуального садівництва, 

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

Річківської с.р. 

2. Передати , гр. Порохняку Дмитру Єгоровичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0106 для ведення 

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

Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  
 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №29 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Кожан Ольги Ігорівни та проект землеустрою щодо відведення 

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

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

Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

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

Ольги Ігорівни, площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0108 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

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

2. Передати , гр. Кожан Ользі Ігорівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0108 для ведення індивідуального 

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

узвіз Пастерник Річківської с.р. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  
 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №30 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Свірського Євгена Євгеновича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  

гр. Свірського Євгена Євгеновича, площею 0,0820 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0113 для ведення індивідуального садівництва, розташованої 

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

2. Передати , гр. Свірському Євгену Євгеновичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0113 для ведення 

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

Львівської обл. узвіз Бойня 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 

 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №31 

            с. Річки            

Про розгляд заяви-скарги 

 

   Розглянувши заяву гр. Теглівець Галини Михайлівни ,про прийняття мір до сусідів 

Хром`як Н.С., яка систематично викачує каналізаційні води на дорогу, керуючись 

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

Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Гр. Хром`як Н.С., було усно проінформовано головою постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства та благоустрою торгівлі і транспорту                        

Білан О.О., про відповідальність за злив каналізаційних стоків. Гр. Хром`як Н.С. 

пообіцяла, що більше такого робити не буде. 

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

ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою торгівлі і 

транспорту. 

 

 

 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять друга сесія                                VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №32 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Плесака Андрія Мироновича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Рата  «за 

річкою» 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, Плесаку Андрію Мироновичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,20  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата «за річкою», 

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. 

            4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

         Сільський голова                                                Р.В. Зінько 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять друга сесія                               VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №33 

           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 особистого селянського господарства в с. Рата  «за 

річкою» 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, 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 0,10 га , розташованої на території Річківської сільської 

ради Жовківського району Львівської області в с. Рата «за річкою», 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. 

4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

         Сільський голова                                                Р.В. Зінько 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять друга сесія                               VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №34 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Смутняк Володимира Йосифовича, про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Рата  по             

вул. 22-го Січня  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, Смутняк Володимиру Йосифовичу, дозвіл на розроблення 

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

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. 22-го Січня, 

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. 

           4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

 

 

         Сільський голова                                                Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять друга сесія                                VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №35 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Баран Марії Миколаївни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Рата  «за 

річкою» 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 Миколаївні, 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 «за річкою», 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. 

 4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

 

 

         Сільський голова                                                Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять друга сесія                               VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №36 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Янушок Богдана Богдановича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Рата  по                    

вул. 22-го Січня  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, Янушок Богдану Богдановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. 22-го Січня, 

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. 

 4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

 

 

         Сільський голова                                                Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять друга сесія                             VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №37 

           с. Річки 

 Про відмову від наданого рішення 

 

 

    Розглянувши заяву Когут Володимира Казимировича , про добровільну 

відмову від рішення Річківської сільської ради №17 від 27.01.2009 р. про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність,для будівництва і обслуговування житлового 

будинку і споруд в с. Річки Жовківського р-ну по вул. Волошкова,7, 

відповідно до статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12,118, 121-122 Земельного кодексу України, Річківська 

сільська рада вирішила: 

  

1. Клопотання задовольнити.  

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 

 

Двадцять друга сесія                                VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   № 38          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Когут Олега Володимировича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в               

с. Річки по вул. Волошкова,7  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 

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

122 Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Когут Олегу Володимировичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. Волошкова,7, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

           4.  Термін дії рішення 1,5 року. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять друга сесія                                                      VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №39 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Костевич Мар`яни Степанівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення індивідуального садівництва в с. Рата 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, Костевич Мар`яні Степанівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

ведення індивідуального 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 1,5 року. 

 

         Сільський голова                                                Р.В. Зінько 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №40 

            с. Річки            

про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши заяву гр. Ніколаєнко Оксани Степанівни 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. Гр., Ніколаєнко Оксані Степанівні, в  заяві вказати, яке має бути право передачі 

земельної ділянки ( у власність чи оренду). 

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 
 

Двадцять друга сесія                               VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №41 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Бакай Юрія Едуардовича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Рата  по 

вул.22-го Січня  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, Бакай Юрію Едуардовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. 22-го Січня, 

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. 

 4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

 

 

         Сільський голова                                                Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять друга сесія                                VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №42 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Мацелко Оксани Михайлівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Рата  по 

вул.22-го Січня  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, Мацелко Оксані Михайлівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. 22-го Січня, 

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. 

 4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

 

 

         Сільський голова                                                Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  14 березня 2018 року   №43 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 
   Розглянувши заяву гр. Шаргородської Надії Іванівни-Тадеушівни та проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 

186-1  Земельного кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про 

місцеве самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Шаргородській Надії Іванівні-Тадеушівни,  площею 0,1011 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:001:0039 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою 

с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул. Польова,22 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Шаргородській Надії Іванівні-Тадеушівні, у власність земельну 

ділянку, кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0039 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. по вул. Польова,22 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 

 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №44 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Плесака Богдана Андрійовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Плесака Богдана Андрійовича,  площею 0,1028 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:001:0037 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Жовківського р-ну Львівської обл. по вул. Польова,14 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Плесак Богдану Андрійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0037 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по                 

вул. Польова,14 Річківської с.р. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи 

 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №45 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Мавдрик Наталії Ігорівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Мавдрик Наталії Ігорівни,  площею 0,1004 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:001:0036 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Жовківського р-ну Львівської обл. по вул. Польова,15 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Мавдрик Наталії Ігорівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0036 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

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

вул. Польова,15 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 

 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №46 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Сенько Дениса Олександровича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Сенько Дениса Олександровича,  площею 0,1019 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:001:0035 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Жовківського р-ну Львівської обл. по  вул. Польова,17 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Сенько Денису Олександровичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0035 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по  

вул. Польова,17 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 

 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №47 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Чирич Василя Васильовича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Чирич Василя Васильовича,  площею 0,1372 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:001:0034 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Жовківського р-ну Львівської обл. по вул. Польова,1 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Чирич Василю Васильовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0034 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по                   

вул. Польова,1 Річківської с.р. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи 

 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №48 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Юрченко Євгенії Вікторівни та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Юрченко Євгенії Вікторівни,  площею 0,1011 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:001:0033 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Жовківського р-ну Львівської обл. по вул. Польова,27 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Юрченко Євгенії Вікторівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0033 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по  

вул. Польова,27 Річківської с.р. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи 

 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять друга сесія                              VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №49 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Длугань Марії Григорівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Рата  по               

вул. 22-го Січня  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, Длугань Марії Григорівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. 22-го Січня, 

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. 

 4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

 

 

         Сільський голова                                                Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять друга сесія                                                      VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №50 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Баран Марії Григорівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Рата  «за 

річкою» 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 Григорівні, 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 «за річкою», 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. 

 4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

 

 

         Сільський голова                                                Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                          VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №51 

           с. Річки 

 Про відмову від наданого рішення 

 

 

 Розглянувши заяву Горечої Ірини Сергіївни , про добровільну відмову від 

рішення Річківської сільської ради №104 від 01.02.2017 р. про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність,для будівництва і обслуговування житлового будинку і 

споруд в с. Рата Жовківського р-ну по вул. Польова,7, відповідно до статті 26 

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

122 Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Клопотання задовольнити.  

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 

 

Двадцять друга сесія                             VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №52     

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Осфальда Сергія Рішардовича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в              

с. Рата по вул. Польова,7  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону 

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

Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Осфальду Сергію Рішардовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1046 га, розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. Польова,7, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

           4.  Термін дії рішення 1,5 року. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                                            VІІ-го демократичного   

                                                                                              скликання                                                                                          

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   № 53          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Теглівець Оксани Степанівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Річки по вул. Волошкова,4  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 

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

122 Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Теглівець Оксані Степанівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. Волошкова,4, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

           4.  Термін дії рішення 1,5 року. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять друга сесія                                                      VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №54 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Теглівець Григорія Григоровича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення індивідуального садівництва в с. Річки Жовківського 

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

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

сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Теглівець Григорію Григоровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,05 га , розташованої на території Річківської сільської 

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

для ведення індивідуального 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 1,5 року. 

 

         Сільський голова                                                Р.В. Зінько 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Двадцять друга сесія                                                      VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №55 

 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Козенка Василя Ігоровича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Рата  «за 

річкою» 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, Козенко Василю Ігоровичу, 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 «за річкою», 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. 

 4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                               VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №56 
 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Козенко Марії Григорівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення с особистого селянського господарства в с. Рата  «за 

річкою» 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, Козенко Марії Григорівни, 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 «за річкою», 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. 

 4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять друга сесія                                                      VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №57 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Пушкар Остапа Андрійовича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Рата  по 

вул.22-го Січня  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України   

„ Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 33,118, 121-122 Земельного 

кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Пушкар Остапу Андрійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. 22-го Січня, 

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. 

 4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

 

 

         Сільський голова                                                Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять друга сесія                               VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   № 58          

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Фарини Марії Михайлівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в                

с. Шабельня по вул. Грушевського,6  Жовківського р-ну, відповідно до статті 

26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,118, 

121-122 Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

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

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Шабельня по                                                   

вул. Грушевського,6 , для будівництва і обслуговування житлового будинку і 

господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

            

 

         Сільський голова                                            Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                                VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №59       

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Панечка Івана Івановича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в            

с. Річки в кварталі забудови «За Лозинським» Жовківського р-ну, відповідно 

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

12,118, 121-122 Земельного кодексу України, Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

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

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. Садова,37, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

           4.  Термін дії рішення 1,5 року. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                                VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №60           

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Світлицької Ольги Григорівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в                           

с. Річки в кварталі забудови «За Лозинським» Жовківського р-ну,чоловікові 

Світлицькому Ігорю Остаповичу, відповідно до статті 26 Закону України                 

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

кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Світлицькому Ігорю Остаповичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. А.Панечка,6, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

           4.  Термін дії рішення 1,5 року. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                                VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №61           

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Теглівець Галини Степанівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в                

с. Річки в кварталі забудови «За Лозинським» Жовківського р-ну,синові 

Ільчишину Руслану Михайловичу, відповідно до статті 26 Закону України                 

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

кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Ільчишину Руслану Михайловичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. А.Панечка,5, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

           4.  Термін дії рішення 1,5 року. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                               VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №62           

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Гелети Надії Геннадіївни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в                

с. Річки в кварталі забудови «За Лозинським» Жовківського р-ну,синові 

Гелеті Павлу Миколайовичу, відповідно до статті 26 Закону України „ Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,118, 121-122 Земельного 

кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Гелеті Павлу Миколайовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. Ст.Бандери,7, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

           4.  Термін дії рішення 1,5 року. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                               VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №63           

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Потопляк Марії Степанівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в             

с. Річки в кварталі забудови «За Лозинським» Жовківського р-ну,синові 

Дучаку Михайлу Андрійовичу, відповідно до статті 26 Закону України „ Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,118, 121-122 Земельного 

кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Дучаку Михайлу Андрійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. Ст.Бандери,3, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

           4.  Термін дії рішення 1,5 року. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                                       VІІ-го демократичного    

                                                                                          скликання                                                                                          

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня 2018 року   №64           

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Зивер Галини Михайлівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в                

с. Річки в кварталі забудови «За Лозинським» Жовківського р-ну,синові 

Зивер Андрію Володимировичу, відповідно до статті 26 Закону України                 

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

кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Зивер Андрію Володимировичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. А.Панечка,4, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

           4.  Термін дії рішення 1,5 року. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                                VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   № 65          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Пришляк Андрія Федоровича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в                

с. Річки в кварталі забудови «За Лозинським» Жовківського р-ну, відповідно 

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

12,118, 121-122 Земельного кодексу України, Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Пришляк Андрію Федоровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. А.Панечка,1, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

           4.  Термін дії рішення 1,5 року. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                                VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №  66         

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Тітова Володимира Володимировича, про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і 

споруд в с. Річки в кварталі забудови «За Лозинським» Жовківського р-ну, 

відповідно до статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12,118, 121-122 Земельного кодексу України, Річківська 

сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Тітову Володимиру Володимировичу, дозвіл на 

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

сфері землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. Ст.Бандери,1, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

           4.  Термін дії рішення 1,5 року. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                                VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №67           

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Мамонової Мар`яни Ярославівни, про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в           

с. Річки в кварталі забудови «За Лозинським» Жовківського р-ну, чоловікові 

Мамонову Миколі Анатолійовичу, відповідно до статті 26 Закону України             

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

кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Мамонову Миколі Анатолійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. А.Панечка, 2, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

           4.  Термін дії рішення 1,5 року. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                             VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №68           

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Рацького Сергія Зеноновича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в              

с. Річки в кварталі забудови «За Лозинським» Жовківського р-ну, відповідно 

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

12,118, 121-122 Земельного кодексу України, Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Рацькому Сергію Зеноновичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. Ст.Бандери,5, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

           4.  Термін дії рішення 1,5 року. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                               VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №69           

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Рибак Марії Миронівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в                

с. Річки в кварталі забудови «За Лозинським» Жовківського р-ну,синові 

Рибаку Тарасу Мироновичу, відповідно до статті 26 Закону України „ Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,118, 121-122 Земельного 

кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Рибаку Тарасу Мироновичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. А.Панечка,3, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

           4.  Термін дії рішення 1,5 року. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                               VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №70           

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Бучак Святослава Ігоровича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в             

с. Річки в кварталі забудови «За Лозинським» Жовківського р-ну, відповідно 

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

12,118, 121-122 Земельного кодексу України, Річківська сільська рада 

вирішила: 

  

 1. Надати, Бучак Святославу Ігоровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. А.Панечка,7, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

           4.  Термін дії рішення 1,5 року. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять друга сесія                               VІІ-го демократичного скликання                                                                                          

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 березня 2018 року   №71           

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

    Розглянувши заяви: Абизової Л.В., Абизова В.Ф., Абизова І.В.,                        

Наумко М.В., Матвіїв О.В., Рибак О.С., Мисан С.Б., Рибій І.І.,                       

Олецької І.В., Матвіїв О.В., Кобрин М.Г., Ногаль Г.С., Грицаль В.Р.,                    

Гнідець М.М., Нестер С.В., Нестер В.В., Нестер М.О., Жилак М.І.,                   

Байбак Р.М., Байбак М.І., Байбак В.Р., Байбак І.Р., Турчин Я.В.,                       

Длугаш В.В., Ляхович І.П., Корнят Л.В., Школяр Ю.Б.,Чорної С.А.,                     

Білан Н.М., Гардіас Г.В., Пігури І.М., Зінько А.М., Диди І.М.,                         

Сайчук А.І., Гнідець Х.І., Теглівець Г.В., Горечої О.В.,                                          

Зивер Ю.М., Походенько С.М., Осяк М.С.,Зінько В.В., Ногаль О.І.,             

Ридкодим Д.М., про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку і споруд в с. Річки в кварталі забудови 

«За Лозинським» Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України 

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

кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Винести розгляд даних заяв на громадські слухання у с. Річки 

Жовківського р-ну. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня  2018 року                                                          №72 

            с. Річки            

   Про розгляд заяви. 

 

     Розглянувши заяву жителів с. Річки нового кварталу про прокладення 

асфальтних доріг та проведення вуличного освітлення по вул. Квіткова, 

Волошкова, Малинова в новому кварталі забудови, та  керуючись  ст. 26 

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

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Направити лист відповідь жителям с. Річки нового кварталу забудови 

«біля вишки». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                 _____________________Р.В.Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня  2018 року                                                          №73 

            с. Річки            

   Про розгляд заяви. 

 

     Розглянувши заяву Осфальд О.Ю. про підведення вуличного освітлення 

до церкви Преображення Господнього в. Рата по вул. Проектна,10 

Жовківського району, та  керуючись  Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Доручити КП «Річки» (директору - Сайчук І.С.) провести вуличне 

освітлення до церкви Преображення Господнього в. Рата по                   

вул. Проектна,10 Жовківського району. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                 _____________________Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня  2018 року                                                          №74 

            с. Річки            

   Про розгляд заяви. 

 

     Розглянувши заяву жителів с. Рата про надання субвенції КП «Рава-Руське 

будинкоуправління №2 при Рава-Руській міській раді» для компенсування 

50% витрат населення с. Рата на оплату послуг з централізованого 

водопостачання, та  керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити жителям с. Рата у наданні субвенції КП «Рава-Руське 

будинкоуправління №2 при Рава-Руській міській раді» для 

компенсування 50% витрат на оплату послуг з централізованого 

водопостачання. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                 _____________________Р.В.Зінько 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня  2018 року                                                          №75 

            с. Річки            

   Про розгляд заяви. 

 

     Розглянувши заяву ГО «Право та Справедливість», та  керуючись ст. 26  

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

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Направити лист – відповідь керівникові ГО «Право та Справедливісь». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                 _____________________Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять друга сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 березня  2018 року                                                          №76 

            с. Річки            

   Про розгляд заяви. 

 

     Розглянувши заяву ГО «Право та Справедливість», та  керуючись ст. 26 

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

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Направити лист – відповідь керівникові ГО «Право та Справедливісь». 

 

2. Залишити щомісячну премію голови Річківської сільської ради в 

розмірі 400 % без змін 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                 _____________________Р.В.Зінько 

 

 

 


