
 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

 Двадцять третя сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  02 травня 2018  року                                               № 1 

                  с. Річки 

   Про затвердження порядку   

денного 23-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 23-ї сесії Річківської сільської ради: 

 
1. Розгляд листа   Жовківської  районної  ради  від 02.04.2018р. 

 №01-34/117  та  листа  Жовківської РДА від 26.03.2018р. 

2. Звіт про виконання   бюджету  за  І квартал  2018року. 

3. Розгляд  листа  Львівського  регіонального   центру  з  гідрометеорології  від  

28.03.2018року № 30/03-74.              

4. Розгляд листа відділу  культури  та  туризму  Жовківської  РДА  від  12.04.2018 

№124. 

5. Розгляд  листа  Річківської  ЗОШ І-ІІст. від 05.04.2018 р. №446. 

6. Розгляд  Листа  ДПРЧ-17  ГУ  ДСНС України  у  Львівській  області  від 

16.03.2018р. №17/196. 

7. Розгляд  Листа  Жовківської  РДА  від  01.03.2018р.  №02-36/857. 

8. Розгляд  листа  фінансового  управління  Жовківської  РДА  від  02.03.2018р. 

№01/12-153. 

9. Про надання  субвенції  на МПО  Жовківського району. 

10. Розгляд  Листа  Жовківської  РДА  від  26.04.2018р.  №02-36/1726. 

11. Внесення змін у рішення №39 від 11.07.2017 р. 17-ї сесії VII-го демократичного 

скликання, про встановлення ставок земельного податку на 2018 рік. 

12. Внесення змін у рішення №23,24,25 від 15.02.2018 р. 21-ї сесії (друге засідання) 

VII-го демократичного скликання. 

13. Про надання дозволу на розробку детального плану під культовою спорудою с. 

Шабельня. 

14. Затвердження  розпоряджень  сільського голови  виданих  в  міжсесійний  період. 

15. Затвердження  рішень  виконкому. 

16. Розгляд заяв. 

17. Різне. 

 

Сільський голова                                     Р.В.Зінько 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ       

Двадцять третя сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 2 

                  с. Річки 

Про спрямування вільного залишку. 

 

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

Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати субвенцію з вільного залишку, який утворився на 01.01.2018 рік 

по спеціальному фонду  поліклінічному відділенню Рава-Руської 

районної лікарні на закупівлю комп’ютерної техніки в сумі                       

40 (сорок) тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять третя сесія                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 3 

                  с. Річки 

   Про затвердження звіту про виконання  

бюджету за І-ий квартал 2018 року . 

 

     Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Прийняти звіт сільського голови про виконання бюджету за І-ий 

квартал 2018 року. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять третя сесія                                        VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 4 

                  с. Річки 

   Про розгляд листа  

Львівського регіонального центру 

 з гідрометеорології . 

 

    Розглянувши лист Львівського регіонального центру з гідрометеорології  

від 28.03.2018року № 30/03-74 «Про надання пільг на земельний податок» 

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити у наданні пільг на сплату земельного податку Львівському 

регіональному центру з гідрометеорології. 

 

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 5 

                  с. Річки 

Про розгляд листа відділу культури 

 і туризму Жовківської РДА. 

 

   Розглянувши лист відділу культури  і туризму Жовківської РДА  від 

12.04.2018року № 124 та керуючись ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 рік по 

спеціальному фонду для надання субвенції відділу культури і туризму 

Жовківської РДА , а саме: 

-  на капітальний ремонт народного дому с.Річки в сумі                          

299,862 тис.грн. 

- на капітальний ремонт з утеплення фасаду будівні народного дому                 

с. Рата в сумі 299,647 тис. грн.. 

 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ      

       Друге засідання 

Двадцять третя сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  02 травня 2018 року                                                  № 6 

   Про  розгляд листа Річківської ЗОШ І-ІІ ст. 

 

    Розглянувши лист Річківської ЗОШ І-ІІ ст. від 05.04.2018 року №446, 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 Річківській ЗОШ І-ІІ ст. у виділенні коштів для 

преміювання кращих учнів школи. 
 

 

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 7 

                  с. Річки 

   Про розгляд листа управління  

ДПРЧ-17 . 

 

    Розглянувши лист ДПРЧ-17 ГУДСНС України у Львівській області від 

16.03.2018р. №17/196 «Про надання субвенції» керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Затвердити програму «Забезпечення техногенної та пожежної 

безпеки Річківської сільської ради на 2018 рік». 

 

2.  Надати субвенцію з вільного залишку, який утворився на 

01.01.2018 рік по спеціальному фонду ДПРЧ-17 ГУДСНС 

України у Львівській області на забезпечення аварійно-

рятувальними та комп’ютерним обладнанням в сумі                              

54  (п’ятдесят чотири) тисяч гривень. 

 

 

3. 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      

       Друге засідання 

Двадцять третя сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  02 травня 2018 року                                                  № 8 

   Про  розгляд листа Жовківської РДА. 

 

    Розглянувши лист Жовківської РДА від 01.03.2018 року №02-36/857, про 

виділення коштів на виконання Програми підтримко органів виконавчої 

влади Жовківського району на 2018 рік, та керуючись ст.26 Законом України 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити Програму підтримки органів виконавчої влади 

Жовківського району на 2018 рік. 

 

2. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 рік по 

загальному фонду для надання субвенції Жовківській РДА на оплату 

телекомунікаційних послуг та поточний ремонт комп’ютерної техніки 

в сумі 10 (десять) тис. грн. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 



 

 

 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять третя сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 9 

                  с. Річки 

   Про розгляд листа фінансового  

управління Жовківської РДА. 

 

 

    Розглянувши лист фінансового управління Жовківської РДА від 02.03.2018 

року №01/12-153  «Про надання субвенції» та керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Затвердити Програму підтримки органів виконавчої влади 

Жовківського району на 2018 рік. 

 

2.   Надати субвенцію з вільного залишку, який утворився на 

01.01.2018 року по загальному фонду фінансовому управлінню 

Жовківської РДА в сумі 20 (двадцять) тис.грн., на предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг ( крім 

комунальних). 

 

 

3. 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 третя сесія                                            VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 10 

                  с. Річки 

Про спрямування вільного залишку. 

 

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

Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати субвенцію з вільного залишку, який утворився на 01.01.2018 рік 

по загальному фонду на місцеву пожежну охорону в сумі  30 тис. грн.   

 

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 



 

 

 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ      

       Друге засідання 

Двадцять третя сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  02 травня 2018 року                                                  № 11 

   Про  розгляд листа Жовківської РДА. 

 

    Розглянувши лист Жовківської РДА від 26.04.2018 року №02-36/1726, про 

надання шефської допомоги відокремленому відділу зберігання 

продовольства, техніки та майна продовольчого складу військової частини 

А2678, 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 Жовківській РДА у виділенні коштів на надання шефської 

допомоги військові частині А2678. 
 

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 третя  сесія                                                VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Від  11 липня 2017 року                                                                  № 12 

   Про внесення змін у рішення №39 від 11.07.2017 року   

17-ї сесії VII-го демократичного скликання. 

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

керуючись ст.274, ст.277, ст.281, ст. 282, ст. 284 Податкового кодексу України ,Законом 

України  від 28/12/2014 року №71-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України, щодо податкової реформи», сесія 

Річківської сільської ради вирішила додати ще один пункт про встановлення ставків 

податків за землі господарських дворів с/г підприємств і викласти в наступні редакції 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Встановити ставки земельного податку за землі житлової забудови у 2018 році за   

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

 

2. Встановити ставки земельного податку за землі сільськогосподарські угіддя ( рілля, 

сіножать, пасовища, багаторічні населення) у 2018 році за 1 га по Річківській 

сільській раді в розмірі - 0,3 % від НГО. 
3. Встановити ставки земельного податку за землі господарських дворів с/г 

підприємств у 2018 році в розмірі - 0,3 % від НГО. 
 

4. Встановити ставки земельного податку за землі промисловості в розмірі – 3 % від 

НГО. 

 

5. Встановити ставки земельного податку за землі комерційного призначення в 

розмірі – 3 % від НГО. 

 

6. Встановити ставки земельного податку за землі зв’язку в розмірі – 3 % від НГО. 

 

7. Встановити ставки земельного податку за землі іншого призначення ( не віднесені 

до перелічених категорій) в розмірі – 3 % від НГО. 

 



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

постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та 

комунальної форми власності) в розмірі 10 % від їх нормативно – грошової оцінки. 

 

 

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

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

їх нормативно – грошової оцінки. 

 

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

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

нормативно – грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. 

 

11. Звільнення від сплати земельного податку з 01.01.2018 року дошкільні та 

загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел 

фінансування. Заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів 

державного або місцевих бюджетів; органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, військові формування утворені відповідно до законів України , 

Збройні Сили України та Державну прикордонну службу України, які повністю  

утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.   
 

12. Копію даного рішення направити в Жовківську ДПІ. 

 

13. Дане рішення вступає у дію з 01.01.2018 року. 

 

 

 

 

Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять третя сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018 року                                               № 13 

                  с. Річки 

   Про внесення змін у рішення №23 від 15.02.2018 року   

21-ї сесії VII-го демократичного скликання. 

 

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

сесія Річківської сільської ради  

 
В И Р І Ш И Л А :  
        Внести зміни у п.1 рішення №23 від 15.02.2018 року і викласти в 

наступні редакції: 

1. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 року по 

загальному фонду для надання субвенції відділу освіти Жовківської 

РДА для ДНЗ №1 м. Рава-Руська в сумі 40 тис. грн. на продукти 

харчування для вихованців, які зареєстровані на території Річківської 

сільської ради. 

 

2. Завідувачу ДНЗ №1 надати до Річківської сільської ради по завершенні 

року звіт про використання даних коштів. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять третя сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018 року                                               № 14 

                  с. Річки 

   Про внесення змін у рішення №24 від 15.02.2018 року   

21-ї сесії VII-го демократичного скликання. 

 

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

сесія Річківської сільської ради  

 
В И Р І Ш И Л А :  
        Внести зміни у п.1 рішення №24 від 15.02.2018 року і викласти в 

наступні редакції: 

 

1. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 року по 

загальному фонду для надання субвенції відділу освіти Жовківської 

РДА для ДНЗ №2 м. Рава-Руська в сумі 40 тис. грн. на продукти 

харчування для вихованців, які зареєстровані на території Річківської 

сільської ради. 

 

2. Завідувачу ДНЗ №2 надати до Річківської сільської ради по завершенні 

року звіт про використання даних коштів. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять третя сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018 року                                               № 15 

                  с. Річки 

   Про внесення змін у рішення №25 від 15.02.2018 року   

21-ї сесії VII-го демократичного скликання. 

 

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

сесія Річківської сільської ради  

 
В И Р І Ш И Л А :  
        Внести зміни у п.1 рішення №25 від 15.02.2018 року і викласти в 

наступні редакції: 

 

1. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 року по 

загальному фонду для надання субвенції відділу освіти Жовківської 

РДА для ДНЗ №3 м. Рава-Руська в сумі 12 тис. грн. на продукти 

харчування для вихованців, які зареєстровані на території Річківської 

сільської ради. 

 

2. Завідувачу ДНЗ №3 надати до Річківської сільської ради по завершенні 

року звіт про використання даних коштів. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять третя сесія                               VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №16          

           с. Річки 

   Про надання дозволу на розробку детального плану 

території земельної ділянки  

 

 

 Розглянувши заяву релігійної громади с.Шабельня Жовківського р-ну 

церкви «Покров Пресвятої Богородиці» , керуючись ст..12,39 Земельного 

кодексу України, ст..19, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст.. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  

Річківська сільська рада  
 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл на розроблення детального плану території земельної 

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

с. Шабельня по вул.. Шевченка під греко-католицькою церквою «Покров 

Пресвятої Богородиці».   

2. Голові релійного комітету с. Шабельня церкви «Покров Пресвятої 

Богородиці» замовити і укласти договір по виконанню робіт з розроблення 

детального плану території земельної ділянки. 

3. Розроблен 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 третя сесія                                                VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 17 

                  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: 

- №125 від 02.04.2018 року «Про перенесення кредитів»; 

-  №150 від 20.04.2018 року «Про спрямування коштів»; 

-  №151 від 20.04.2018 року «Про спрямування коштів»; 

-  №152 від 20.04.2018 року «Про надання одноразової допомоги 

на поховання»; 

-  №153 від 23.04.2018 року «Про надання матеріальної допомоги»;  

- №154 від 23.04.2018 року «Про надання матеріальної допомоги»;  

- №155 від 23.04.2018 року «Про надання матеріальної допомоги»;  

- №164 від 26.04.2018 року «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 третя сесія                                             VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  02 травня 2018 року                                                  № 18 

   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  №6-10 від 

26.03.2018 року  та №11 від 25.04.2018 року. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                       Р.В.Зінько 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять третя сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 19 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Сович Галини Ярославівни, про надання матеріальної 

допомоги на лікування дочки – Сович Анастасії Іванівни (01.10.2015 р.н.), та  

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати гр. Сович Галині Ярославівні матеріальну допомогу на 

лікування дочки – Сович Анастасії Іванівни (01.10.2015 р.н.) в сумі               

25 (двадцять 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 третя сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 20 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Порохняка Єгора Михайловича, про надання 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити гр. Порохняку Єгору Михайловичу у наданні матеріальної 

допомоги на лікування так, як надання матеріальних допомог інвалідам 

ІІ-ї групи не включено у програму про матеріальні допомоги 

 

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 третя сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 21 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Зінчин Степана Григоровича, про надання 

матеріальної допомоги на лікування дружини – Зінчин Марії Григорівни, 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 третя сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 22 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Сідельник Оксани Ярославівни про надання 

матеріальної допомоги, 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. Сідельник Оксані Ярославівні у наданні матеріальної 

допомоги. 

 

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 третя сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 23 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Рудзінської Надії Володимирівни, про надання 

матеріальної допомоги на лікування, як інваліду ІІ-ї 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. Відмовити гр. Рудзінській Надії Володимирівні у наданні матеріальної 

допомоги на лікування так, як надання матеріальних допомог інвалідам 

ІІ-ї групи не включено у програму про матеріальні допомоги. 

 

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 третя сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 24 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Кіщак Марії Володимирівни, про надання матеріальної 

допомоги на лікування сина – Кіщак Назарія Ярославовича (дитини-інваліда 

01.10.2015 р.н.), та  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати гр. Кіщак Марії Володимирівні матеріальну допомогу на 

лікування сина – Кіщак Назарія Ярославовича (дитини-інваліда 

01.10.2015 р.н.) 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 третя сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 25 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Козенка Василя Ігоровича, про надання матеріальної 

допомоги на лікування дочки – Козенко Наталії Василівни (дитини-інваліда 

11.10.2013 р.н.), та  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати гр. Козенку Василю Ігоровичу матеріальну допомогу на 

лікування дочки – Козенко Наталії Василівни (дитини-інваліда 

11.10.2013 р.н.)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 третя сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 26 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Кушнір Люсі Юріївни, 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. Кушнір Люсі Юріївні 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 третя сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 27 

            с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Василюк Надії Степанівни, про надання матеріальної 

допомоги на лікування чоловіка – Василюк Юрія Юрійовича, 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. Василюк Надії Степанівні матеріальну допомогу на 

лікування чоловіка – Василюк Юрія Юрійовича, 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 третя  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 28 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Тюрніна Степана Олександровича про надання 

матеріальної допомоги , як дитині-сироті, 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. Тюрніну Степану Олександровичу матеріальну допомогу, 

як дитині-сироті 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 третя  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 29 

                  с. Річки 

Про розгляд заяви. 

 

     Розглянувши заяву Зінчина Тараса Валерійовича, 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 Зінчин Тарасу Валерійовичу. 

 

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 третя  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 30 

                  с. Річки 

Про розгляд заяви. 

 

     Розглянувши заяву жителів с. Річки вул. Шевченка (новобудови), про 

проведення освітлення, 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 вул. Шевченка 

(новобудови). 

 

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                                                          №31 

            с. Річки            

   Про розгляд заяви. 

 

     Розглянувши заяву жителів с. Річки нового кварталу про прокладення 

асфальтних доріг 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 третя  сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 32 

                  с. Річки 

Про розгляд заяви. 

 

     Розглянувши заяву Яремчука Тараса Валерійовича, 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 Яремчуку Тарасу Валерійовичу. 

 

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  02 травня  2018 року                                                          №33 

            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 третя сесія                                                 VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня 2018  року                                               № 34 

                  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. Виділити кошти на відновлення втраченого внаслідок пожежі майна 

жительці с. Річки гр. Козар Василині Василівні в сумі 100 (сто)            

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №36 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Катран Віталія Тарасовича, 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, Катран Віталію Тарасовичу, 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №37 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Катран Марії Едуардівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата (5-ий ряд) 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, Катран Марії Едуардівні, 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 (5-ий ряд) по 

вул. Ів.Франка, 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 6 місяців. 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №38 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Бородець Лілії Орестівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення індивідуального садівництва в с. Рата Жовківського              

р-ну по вул. П.Ратенського коло «бойні», відповідно до статті 26 Закону 

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

Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

1. Відмовити у клопотанні, оскільки попередньо було відмовлено із-

за санітарно-захисної зони «Бойні», жителю с. Рата Жовківського 

району. 

 

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №39 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Бородець Лілії Орестівни, 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, Бородець Лілії Орестівні, 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №40 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Карпляк Стефана Михайловича, 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, Карпляк Стефану Михайловичу, 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №41 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Походенька Михайла Омеляновича, 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, Походенько Михайлу Омеляновичу, дозвіл на розроблення 

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

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

ради Жовківського району Львівської області в с. Річки вул. Ів.Франка, 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №42 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Базюк Анни Дмитрівни 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 . Базюк Анни Дмитрівни,  площею 0,1039 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:001:0042 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,2 Річківської 

с.р. 

2. Передати , гр . Базюк Анні Дмитрівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0042 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,2 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №43 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Рудого Андрія 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 . Рудого Андрія Андрійовича,  площею 0,1023 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:001:0047 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,12 Річківської 

с.р. 

2. Передати , гр . Рудому Андрію Андрійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0047 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,12 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №44 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Сохань Оксани Михайлівни 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 . Сохань Оксани Михайлівни,  площею 0,1025 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:001:0045 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,23 Річківської 

с.р. 

2. Передати , гр . Сохань Оксані Михайлівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0045 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,23 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №45 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Галань Оксани Вячеславівни 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 . Галань Оксани Вячеславівни,  площею 0,1008 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:001:0046 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,30 Річківської 

с.р. 

2. Передати , гр . Галань Оксані Вячеславівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0046 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,30 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №46 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Гриняк Юлії Романівни 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 . Гриняк Юлії Романівни,  площею 0,1020 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:001:0043 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,40 Річківської 

с.р. 

2. Передати , гр . Гриняк Юлії Романівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0043 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,40 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №47 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Клепач Наталії Михайлівни 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 . Клепач Наталії Михайлівни,  площею 0,1006 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:001:0044 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,42 Річківської 

с.р. 

2. Передати , гр . Клепач Наталії Михайлівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0044 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,42 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №48 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Смутняк Катерини Володимирівни 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 . Смутняк Катерини Володимирівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:001:0048 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,54 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Смутняк Катерині Володимирівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0048 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,54 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 третя сесія                                         VІІ-го демократичного                                

                                                                          скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №49        

           с. Річки 

Про надання дозволу на розробку 

детального плану території земельної ділянки  

 

 

 Розглянувши заяву, Світлицькоі Василини Ігорівни, про надання дозволу на 

розроблення детального плану території земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку і господарських споруд в с. Річки 

Жовківського р-ну по вул. Шевченка та 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 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку і споруд.   

2. Гр., Світлицькій Василині Ігорівні, замовити і укласти договір по 

виконанню робіт з розроблення детального плану території земельної 

ділянки та здійснити фінансування робіт за рахунок власних коштів. 

3. Розроблену і погоджену у встановленому законодавством порядку 

документацію подати на затвердження у Річківську сільську раду. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

             Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №50 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Качан Наталії Вікторівни, 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, Качан Наталії Вікторівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,03 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №51          

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Василюк Галини Тарасівни, 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. Малинова,13  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, Василюк Галині Тарасівні, 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. Малинова,13 , 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   № 52         

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Зінько Андрія Тарасовича, 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. Малинова,15  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, Зінько Андрію Тарасовичу, 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. Малинова,15 , 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №      53    

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Оброцької Марти Романівни, 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. Коновальця,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, Оброцькій Марті Романівні, 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. Коновальця,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. 

            

 

         Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  02 травня  2018 року   №54 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Шев’якіна Миколи Вікторовича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку та 

господарських споруд в с. Шабельня 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.  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 третя сесія                                         VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №55          
           с. Річки 

Про надання дозволу на розробку 

детального плану території земельної ділянки  

 

 

 Розглянувши заяву, Баран Йосифа Петровича, про надання дозволу на 

розроблення детального плану території земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку і господарських споруд в с.Рата 

Жовківського р-ну по вул. Коцюбинського,27  та керуючись ст..12,39 

Земельного кодексу України, ст..19, 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст.. 31 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  Річківська сільська рада  
 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл на розроблення детального плану території земельної 

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

по вул. Коцюбинського,27 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку і споруд.   

2. Гр., Баран Йосифу Петровичу, замовити і укласти договір по 

виконанню робіт з розроблення детального плану території земельної 

ділянки та здійснити фінансування робіт за рахунок власних коштів. 

3. Розроблену і погоджену у встановленому законодавством порядку 

документацію подати на затвердження у Річківську сільську раду. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

             Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  02 травня  2018 року   №56 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність. 

 

 

  Розглянувши заяву Загнітко Наталії Юріївни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку та 

господарських споруд в с. Шабельня 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.  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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №57 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Горечого Богдана Богдановича, 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, Горечому Богдану Богдановичу, 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №58 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Галань Ірини Михайлівни, 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, Галань Ірині Михайлівні, 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №59 

           с. Річки 

  Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

   Розглянувши заяву Горечої Ірини Сергіївни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата (5-ий ряд) 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. 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №60 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Чепель Івана Михайловича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення 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, Чепель Івану 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. 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №61 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Фадєєвої Галини Євгеніївни, 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, Фадєєвій Галині Євгеніївні, 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №62 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Фадєєвої Ольги Володимирівни, 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, Фадєєвій Ользі Володимирівні, 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №63          

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Куліша Федора Юрійовича, 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. Калинова,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, Кулішу Федору Юрійовичу, 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. Калинова,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. 

            

 

         Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №64    

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Куліша Володимира Юрійовича, 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. Коновальця,14 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, Кулішу Володимиру Юрійовичу, 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. Коновальця,14 , 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  02 травня  2018 року   №65 

            с. Річки            

Про внесення зміни у рішенні 

 

   Розглянувши заяву гр. Пришляк Андрія Федоровича ,про внесення зміни у 

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

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. У рішенні №65 від 14.03.2018р.22-і сесії 7-го дем.скликання  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 району Львівської 

області, змінити вулицю А.Панечка,1 на  вул. А.Панечка,10. 

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №66          

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Баліцької Марії Тадеївни, 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. Василькова,21 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, Баліцькій Марії Тадеївні, 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. Василькова,21 , 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №67 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Головко Романа Йосифовича 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 .  Головко Романа Йосифовича,  площею 0,1010 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:001:0049 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,28 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Головко Роману Йосифовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0049 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,28 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №68 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Осфальд Тараса Сергійовича 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 .  Осфальд Тараса Сергійовича,  площею 0,1157 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:001:0050 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,9 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Осфальд Тарасу Сергійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0050 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,9 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №69 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Пушкар Володимира Валерійовича 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 .  Пушкар Володимира Валерійовича,  площею 0,1112 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:001:0053 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,44 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Пушкар Володимиру Валерійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0053 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,44 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №70 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Семак Івана 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 .  Семак Івана Андрійовича,  площею 0,1019 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:001:0051 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,19 Річківської 

с.р. 

2. Передати , гр . Семак Івану Андрійовичу, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0051 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,19 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №71 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Луцик Олега Івановича 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 .  Луцик Олега Івановича,  площею 0,1004 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:001:0056 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,25 Річківської 

с.р. 

2. Передати , гр . Луцик Олегу Івановичу, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0056 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,25 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №72 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Яворської Надії Валеріївни 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 .  Яворської Надії Валеріївни,  площею 0,1080 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:001:0055 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,3 Річківської 

с.р. 

2. Передати , гр . Яворській Надії Валеріївні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0055 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,3 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №73 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Фадєєвої Ольги Володимирівни 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 .  Фадєєвої Ольги Володимирівни,  площею 0,1002 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:001:0054 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,26 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Фадєєвій Ользі Володимирівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0054 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,26 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №74 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Брезовського Максима Миколайовича 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 .  Брезовського Максима Миколайовича,  площею 0,1001 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:001:0052 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,34 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Брезовському Максиму Миколайовичу, у власність земельну 

ділянку, кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0052 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,34 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №75 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Бобик Галини Віталіївни 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. Бобик 

Галини Віталіївни, площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0109 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

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

с.р. 

2. Передати , гр. Бобик Галині Віталіївні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0109 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №76 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Кулієвича Василя Івановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Рата (5-ий 

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

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

кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Кулієвичу Василю Івановичу, 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 (5-ий ряд) по 

вул. Ів.Франка, 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 6 місяців. 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №77 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Смутняк Ольги Володимирівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Рата по                       

вул. Шевченка 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 Ользі Володимирівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0828  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по                     

вул. Шевченка, 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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №78 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

   Розглянувши заяву Галань Віталія Михайловича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата (5-ий ряд) 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, Галань Віталію Михайловичу, 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 (5-ий ряд) по 

вул. Ів.Франка, 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 6 місяців. 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №79 

           с. Річки 

 Про продовження терміну дії рішення 

 

 

  Розглянувши заяву Грицак Оксани Володимирівни, про продовження 

терміну дії рішення, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст. 12, 121, 122 Земельного кодексу України, 

Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Продовжити термін дії рішення Річківської сільської ради «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Грицак Оксани Володимирівни для ведення 

індивідуального садівництва» від 29.07.2016 року № 60 до 01.09.2018р. 

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №80 

           с. Річки 

 Про продовження терміну дії рішення 

 

 

  Розглянувши заяву Доскіч Галини Федорівни, про продовження терміну дії 

рішення, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст. 12, 121, 122 Земельного кодексу України, 

Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Продовжити термін дії рішення Річківської сільської ради «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Доскіч Галини Федорівни для ведення 

індивідуального садівництва» від 20.09.2016 року № 62 до 01.09.2018р. 

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №81 

           с. Річки 

 Про продовження терміну дії рішення 

 

 

  Розглянувши заяву Галушко Людмили Григорівни, про продовження 

терміну дії рішення, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст. 12, 121, 122 Земельного кодексу України, 

Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Продовжити термін дії рішення Річківської сільської ради «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Галушко Людмили Григорівни для ведення 

індивідуального садівництва» від 20.09.2016 року № 60 до 01.09.2018р. 

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №82 

           с. Річки 

 Про продовження терміну дії рішення 

 

 

  Розглянувши заяву Длугань Івана Івановича, про продовження терміну дії 

рішення, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст. 12, 121, 122 Земельного кодексу України, 

Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Продовжити термін дії рішення Річківської сільської ради «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Длугань Івана Івановича для ведення 

індивідуального садівництва» від 20.09.2016 року № 50 до 01.09.2018р. 

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №83 

           с. Річки 

 Про продовження терміну дії рішення 

 

 

  Розглянувши заяву Галушко Ганни Іванівни, про продовження терміну дії 

рішення, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст. 12, 121, 122 Земельного кодексу України, 

Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Продовжити термін дії рішення Річківської сільської ради «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Галушко Ганни Іванівни для ведення 

індивідуального садівництва» від 20.09.2016 року № 58 до 01.09.2018р. 

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №84 

           с. Річки 

 Про продовження терміну дії рішення 

 

 

  Розглянувши заяву Голаєвич Ольги Василівни , про продовження терміну 

дії рішення, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст. 12, 121, 122 Земельного кодексу України, 

Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Продовжити термін дії рішення Річківської сільської ради «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Голаєвич Ольги Василівни для ведення 

індивідуального садівництва» від 20.09.2016 року № 31 до 01.09.2018р. 

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №85 

           с. Річки 

 Про продовження терміну дії рішення 

 

 

  Розглянувши заяву Кулієвич Василя Івановича , про продовження терміну 

дії рішення, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст. 12, 121, 122 Земельного кодексу України, 

Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Продовжити термін дії рішення Річківської сільської ради «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Кулієвич Василя Івановича для ведення 

індивідуального садівництва» від 20.09.2016 року № 47 до 01.09.2018р. 

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №86 

           с. Річки 

 Про продовження терміну дії рішення 

 

 

  Розглянувши заяву Соболь Мар`яни Андріївни , про продовження терміну 

дії рішення, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст. 12, 121, 122 Земельного кодексу України, 

Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Продовжити термін дії рішення Річківської сільської ради «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Соболь Мар`яни Андріївни для ведення 

індивідуального садівництва» від 20.09.2016 року № 68 до 01.09.2018р. 

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №87 

           с. Річки 

 Про продовження терміну дії рішення 

 

 

  Розглянувши заяву Баран Степана Степановича , про продовження терміну 

дії рішення, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст. 12, 121, 122 Земельного кодексу України, 

Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Продовжити термін дії рішення Річківської сільської ради «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Баран Степана Степановича для ведення 

індивідуального садівництва» від 20.09.2016 року № 40 до 01.09.2018р. 

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №88 

           с. Річки 

 Про продовження терміну дії рішення 

 

 

  Розглянувши заяву Гіршвельд Ольги Степанівни , про продовження терміну 

дії рішення, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст. 12, 121, 122 Земельного кодексу України, 

Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Продовжити термін дії рішення Річківської сільської ради «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Гіршвельд Ольги Степанівни для ведення 

індивідуального садівництва» від 29.07.2016 року № 48 до 01.09.2018р. 

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №89 

           с. Річки 

 Про продовження терміну дії рішення 

 

 

  Розглянувши заяву Грицак Андрія Михайловича , про продовження терміну 

дії рішення, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст. 12, 121, 122 Земельного кодексу України, 

Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Продовжити термін дії рішення Річківської сільської ради «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Грицак Андрія Михайловича для ведення 

індивідуального садівництва» від 29.07.2016 року № 59 до 01.09.2018р. 

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №90 

           с. Річки 

 Про продовження терміну дії рішення 

 

 

  Розглянувши заяву Карпляк Оксани Йосипівни, про продовження терміну 

дії рішення, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст. 12, 121, 122 Земельного кодексу України, 

Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Продовжити термін дії рішення Річківської сільської ради «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Карпляк Оксани Йосипівни для ведення 

індивідуального садівництва» від 29.07.2016 року № 65 до 01.09.2018р. 

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 третя сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  02 травня 2018 року   №91 

           с. Річки 

 Про надання земельної  

ділянки у власність 

 

 

   Розглянувши заяву Бакая Юрія Едуардовича, 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 третя сесія                                         VІІ-го демократичного                  

                                                                               скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №92        

         с. Річки 

 Про надання земельної ділянки  

 

 

 Розглянувши заяву Абизової Любові Василівни, про надання земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і 

споруд в  с. Річки в існуючих межах села Жовківського р-ну, площею 0,25 га, 

відповідно до статті 26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12,118, 121-122 Земельного кодексу України, 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 третя сесія                       VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №93          

         с. Річки 

 Про надання земельної ділянки  

 

 

 Розглянувши заяву Абизова Віктора Федоровича, про надання земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і 

споруд в  с. Річки в існуючих межах села Жовківського р-ну, площею 0,25 га, 

відповідно до статті 26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12,118, 121-122 Земельного кодексу України, 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 третя сесія                         VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №94          

         с. Річки 

 Про надання земельної ділянки  

 

 

 Розглянувши заяву Абизова Ігоря Вікторовича, про надання земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і 

споруд в  с. Річки в існуючих межах села Жовківського р-ну, площею 0,25 га, 

відповідно до статті 26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12,118, 121-122 Земельного кодексу України, 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 третя сесія                             VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №95          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Наумко Марії Володимирівни, 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, Наумко Марії Володимирівні, 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. Залізнична,15, 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 третя сесія                               VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №96          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Матвіїв Ольги Володимирівни, 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, Матвіїв Ользі Володимирівні, 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. Небесної Сотні,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 третя сесія                         VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №97          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Рибак 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 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, Рибак 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. Андрія Панечка,8, 

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 третя сесія                         VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №98          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Мисан Сергія Богдановича, 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.  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 третя сесія                         VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №99       

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Рибій Ірини Ігорівни, 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.  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 третя сесія                              VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №100         

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Олецької Ірини Василівни, 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.  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 третя сесія                           VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №101          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Матвіїв Олени Вікторівни, 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, Матвіїв Олені Вікторівні, 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. Андрія Панечка,11, 

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 третя сесія                             VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №102          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Кобрин Михайла Григоровича, 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.  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 третя сесія                             VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   № 103         

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Ногаль 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, 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, Ногаль Галині 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. Небесної Сотні,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 третя сесія                        VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  02 травня  2018 року   №104          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

   Розглянувши заяву Грицаль Віталія Романовича, 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.  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 третя сесія                         VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №105          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Гнідець Миколи Миколайовича, 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.  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 третя сесія                              VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №106          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

   Розглянувши заяву Нестер Світлани Валеріївни, 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.  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 третя сесія                             VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №107          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Нестер Володимира Валерійовича, 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.  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 третя сесія                               VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №108          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Нестер Миколи Олексійовича, 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, Нестер Миколі Олексійовичу, 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. Небесної Сотні,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 третя сесія                                VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №109          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Жилак Максима 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, Жилак Максиму 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. Залізнична,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 третя сесія                              VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №110          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

        Розглянувши заяву Байбак Романа Миколайовича, 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.  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 третя сесія                            VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №111          

         с. Річки 

   Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Байбак Марії Іванівни, 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.  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 третя сесія                            VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №112          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

    Розглянувши заяву Байбак Василя Романовича, 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.  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 третя сесія                              VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №113          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Байбак Івана Романовича, 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.  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 третя сесія                                VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №114          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Турчин Ярини Володимирівни, 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, Турчин Ярині Володимирівні, 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. Небесної Сотні,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 третя сесія                            VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №115          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Длугаш 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.  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 третя сесія                             VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №116          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

    Розглянувши заяву Ляховича Ігоря Петровича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в и 

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.  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 третя сесія                               VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №117          

         с. Річки 

   Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

   Розглянувши заяву Корнят Лариси Вікторівни, 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.  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 третя сесія                               VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №118          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Школяр Юрія Богдановича, 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, Школяр Юрію Богдановичу, 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. Небесної Сотні,8, 

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 третя сесія                          VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №119          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Чорної Соломії Андріївни, 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, Чорній Соломії Андріївні, 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,13, 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 третя сесія                               VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   № 120         

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Білан Наталії 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, відповідно 

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

12,118, 121-122 Земельного кодексу України, 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 третя сесія                       VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №121          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

   Розглянувши заяву Гардіас Галини Володимирівни, 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.  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 третя сесія                               VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №122          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Пігури Івана Михайловича, 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, Пігурі Івану 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. Залізнична,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 третя сесія                            VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №123          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

   Розглянувши заяву Зінько Андрія Михайловича, 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, Зінько Андрію 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. Небесної Сотні,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 третя сесія                               VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №124          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Диди Ірини 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, 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, Диді Ірині Михайлівні, 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. Небесної Сотні,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 третя сесія                             VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №125          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Сайчук Андріани Іванівни, 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.  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 третя сесія                             VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №126          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

   Розглянувши заяву Гнідець Христини Іванівни, 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, Гнідець Христині Іванівні, 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 третя сесія                               VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №127          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Теглівець Галини Володимирівни, 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.  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 третя сесія                         VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №128          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Горечої Оксани Володимирівни, 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.  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 третя сесія                            VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   № 129         

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Зивер Юрія Миколайовича, 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, Зивер Юрію 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. А.Панечка,12, 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 третя сесія                               VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №130          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Походенько Світлани 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, 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, Походенько Світлані Михайлівні, 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. Залізнична,13, 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 третя сесія                               VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №131          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Осяк 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, 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, Осяк Марії 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. А.Панечка,15, 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 третя сесія                              VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №132          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Зінько 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, Зінько 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. Небесної Сотні,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 третя сесія                              VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №133          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Ногаль Ольги Ігорівни, 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, Ногаль Ользі Ігорівні, 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,16 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 третя сесія                               VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   № 134         

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Ридкодим Дмитра Михайловича, 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.  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 третя сесія                               VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №135          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Турчин Миколи Олександровича, 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.  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 третя сесія                               VІІ-го демократичного скликання 

 

                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02 травня  2018 року   №136          

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Жемели Оксани 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, відповідно 

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

12,118, 121-122 Земельного кодексу України, 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 

 

 

 

 

 

 


