
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л     № 04 

 

засідання виконкому Річківської сільської ради 

Жовківського району  Львівської області 

 

                                                             від  31 травня 2018 року 

 

                          Рішення №12-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Річки 



ПЕРЕЛІК 

Рішень виконавчого комітету 

 

 

 

 

1. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в                             

с. Річки,  вул. Шевченка, Жовківського району. 

2. Про надання дозволу на поділ земельної ділянки з присвоєнням 

іншої поштової адреси в с. Шабельня,  вул. Моріна Жовківського 

району. 

3. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в                             

с. Шабельня,  вул. Моріна, Жовківського району. 

4. Про розподіл часток колишнього колгоспного двору по                          

вул. Шевченка,39 в с. Річки Жовківського району. 

5. Про представлення до нагороди присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня». 

6. Про встановлення кошторисної заробітної плати при здійсненні 

будівництва, реконструкції, реєстрації, капітального ремонту 

об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету в 2018 року. 

7. Про заборону купатися в кар’єрах, канавах, озерах, пожежних 

водоймищах, ставках, інших водоймищах, що не мають обладнаних 

пляжів з сезонними рятувальними постами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУХАЛИ : про присвоєння поштової адреси житловому будинку в с. Річки.                 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на присвоєння поштової адреси житловому 

будинку в с. Річки по вул. Шевченка, №57 Жовківського р-ну,                  

Львівської обл. 

                                        Рішення № 12 /додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про надання дозволу на поділ земельної ділянки з присвоєнням 

іншої поштової адреси в с. Шабельня,  вул. Моріна. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ:  надати дозвіл на поділ земельної ділянки з присвоєнням 

іншої поштової адреси в с. Шабельня,  вул. Моріна Жовківського району.. 

                                        Рішення № 13 /додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про присвоєння поштової адреси житловому будинку в                                        

с. Шабельня.                 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на присвоєння поштової адреси житловому 

будинку в с. Шабельня по вул. Моріна, №69 Жовківського району,                  

Львівської обл. 

                                        Рішення № 14 /додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про розподіл часток колишнього колгоспного двору по                          

вул. Шевченка,39 в с. Річки Жовківського району Львівської області. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: розподілити  частки колишнього колгоспного двору по                          

вул. Шевченка,39 в с. Річки Жовківського району Львівської області. 

                                        Рішення № 15/додається 

 

СЛУХАЛИ : про представлення до нагороди присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня». 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ:  представити до нагороди почесного звання «Мати-

героїня» гр. Зінько Галину Григорівну. 

                                        Рішення № 16 /додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про встановлення кошторисної заробітної плати при здійсненні 

будівництва, реконструкції, реєстрації, капітального ремонту об’єктів за 

рахунок коштів місцевого бюджету в 2018 року. 

 



                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: встановити кошторисну заробітну плату при здійсненні 

будівництва, реконструкції, реєстрації, капітального ремонту об’єктів за 

рахунок коштів місцевого бюджету в 2018 року. 

                                        Рішення № 17 /додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про заборону купатися в кар’єрах, канавах, озерах, пожежних 

водоймищах, ставках, інших водоймищах, що не мають обладнаних пляжів з 

сезонними рятувальними постами. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: заборонити купатися в кар’єрах, канавах, озерах, 

пожежних водоймищах, ставках, інших водоймищах, що не мають 

обладнаних пляжів з сезонними рятувальними постами 

                                        Рішення № 18 /додається/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

         

 
         № 04                                                                          від 25 квітня 2018 

                                                                  Всього членів виконкому       - 8  чол. 

                                                                  Присутніх                                  -   7 чол. 

 

 

    Присутні члени виконкому: сільський голова                   Зінько Р.В. 

                                                     секретар виконкому             Смутняк О.В. 

                                                     члени виконкому                  Ткачишин А.І.                                                                                                                                                    

                                                                                                     Зивер В.М. 

                                                                                                     Копровський І.Я. 

                                                                                                     Задорожний Я.М. 

                                                                                                     Думич Т.В. 

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                              

                                         П О Р Я Д О К     Д Е Н Н И Й : 

 

1. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в с. Річки,                          

вул. Шевченка, Жовківського району. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

2. Про надання дозволу на поділ земельної ділянки з присвоєнням іншої 

поштової адреси в с. Шабельня,  вул. Моріна Жовківського району. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

3. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в  с. Шабельня,  

вул. Моріна, Жовківського району. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

4. Про розподіл часток колишнього колгоспного двору по                          

вул. Шевченка,39 в с. Річки Жовківського району. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

5. Про представлення до нагороди присвоєння почесного звання «Мати-

героїня». 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

6. Про встановлення кошторисної заробітної плати при здійсненні 

будівництва, реконструкції, реєстрації, капітального ремонту об’єктів за 

рахунок коштів місцевого бюджету в 2018 року. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 



7. Про заборону купатися в кар’єрах, канавах, озерах, пожежних 

водоймищах, ставках, інших водоймищах, що не мають обладнаних 

пляжів з сезонними рятувальними постами. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 31 травня 2018 року                                              № 12 

              с. Річки 

    Про присвоєння поштової адреси  

житлового будинку в с. Річки. 

 

    Розглянувши заяву гр. Зінько Ольги Григорівни, про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку в с. Річки, Жовківського району Львівської 

області, керуючись ст. 30 п. 10 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Присвоїти житловому будинку в с. Річки поштову адресу:  

Львівська область, Жовківський район, с. Річки, вул. Шевченка, 

№57. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

3. Дане рішення затвердити на черговій сесії Річківської сільської 

ради. 

      

   

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 31 травня 2018 року                                                               № 13 

              с. Річки 

   Про надання дозволу на поділ  

земельної ділянки з присвоєнням  

іншої поштової адреси в с. Шабельня. 

 

 

 Розглянувши заяву гр. Когута Романа Володимировича  жителя                      

с. Шабельня про надання дозволу на поділ земельної ділянки з присвоєнням 

іншої поштової адреси в с. Шабельня,  вул. Моріна,87 Жовківського району 

та керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Річківської сільської ради 
 

В И Р І Ш И В : 

 

 

1. Надати дозвіл на поділ земельної ділянки. 

 

2. Присвоїти поштову адресу земельні ділянці: 

Львівська область,  Жовківський район, с. Шабельня вул. Моріна №87-

а. 

      

 

3. Дане рішення затвердити на чергові сесії Річківської  сільської ради. 

 

 

 

 

 

   

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 31 травня 2018 року                                              № 14 

              с. Річки 

    Про присвоєння поштової адреси  

житлового будинку в с. Річки. 

 

    Розглянувши заяву гр. Старчака Юрія Івановича, про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку в с. Шабельня, Жовківського району Львівської 

області, керуючись ст. 30 п. 10 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Присвоїти житловому будинку в с. Шабельня поштову адресу:  

Львівська область, Жовківський район, с. Шабельня, вул. Моріна, 

№69. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

3. Дане рішення затвердити на черговій сесії Річківської сільської 

ради. 

      

   

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  31 травня 2018 року                                                               № 15 

              с. Річки 

   Про розподіл часток колишнього  

колгоспного двору по вул. Шевченка,39 

 в с. Річки Жовківського району Львівської області 

 

 

 Розглянувши заяву гр. Іващук Марії Володимирівни, жительки с. Річки,           

вул. Шевченка,39,  Жовківського району Львівської області, про розподіл 

часток колишнього колгоспного двору по вул. Шевченка,39, виписку з по 

господарської книги за 1990 рік, враховуючи те, що станом на 30.06.1990 рік 

членами колгоспного двору були: Теглівець Ольга Михайлівна, Іващук Марія 

Володимирівна, Теглівець Василь Володимирович, Іващук Володимир 

Васильович, Іващук Ірина Василівна. 

керуючись Постановою Пленуму Верхового Суду України від 25.12.1983 р. 

№4 із змінами, внесеними Постановою Пленуму від 25.12.1992 року №13. 

«Тимчасовим положенням про порядок реєстрації прав власності на 

нерухоме майно», затвердженої наказом Міністерства юстиції України 

07.02.2002 року №7/5, зареєстрованим Міністерстві юстиції України 

18.02.2002 року за №157/6445та змінами внесеними наказом №45/5 від 

03.06.2002 року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.06.2002 

року за №468/6756, а також згідно наказу Міністерства юстиції України 

28.01.2003 року за №66/7387, виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

Розділити колишній колгоспний двір №39 по вул. Шевченка в с. Річки 

Жовківського району Львівської області  в рівних частинах: 

 

 1/5  частина за гр. Теглівець Ольга Михайлівна (померлої); 

 1/5 частина за гр. Іващук Марією Володимирівною; 

1/5 частина за гр. Теглівець Василя Володимировича; 

1/5 частина за гр. Іващук Володимиром Васильовичем; 

1/5 частина за гр. Іващук Іриною Василівною. 

 

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  31 травня 2018 року                                              № 16 

              с. Річки 

    Про представлення до нагороди  

присвоєння почесного звання «Мати-героїня»  

гр. Зінько Галину Григорівну. 

 

     Розглянувши заяву жительки с. Річки Зінько Галини Григорівни, яка 

народила та виховала до восьмирічного віку п’ятеро дітей, відповідно до                  

ст. 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.. 3 Закону 

України «Про державні нагороди», Указу Президента України «Про почесні 

звання України», враховуючи вагомий внесок у виховання дітей у сім’ї 

виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1.  Представити до нагороди почесного звання «Мати-героїня» з 

врученням нагородного знака та посвідчення до почесного звання, 

Зінько Галину Григорівну, яка народила та виховала до 

восьмирічного віку п’ятеро дітей. 

 

2. Секретарю сільської ради оформити нагородний лист та 

представити необхідні документи в районну державну 

адміністрацію. 

   

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Від  31 травня 2018 року                                                               №  17 

              с. Річки 

  Про встановлення кошторисної заробітної  

плати при здійсненні будівництва, реконструкції,  

реєстрації, капітального ремонту об’єктів за  

рахунок коштів місцевого бюджету в 2018 року. 

 

 
 Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Порядку розрахунку розміру кошторисної 

заробітної плати, який враховується при визначенні варт ості будівництва об’єктів, 

затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року №281, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за №1469/29599 ( зі змінами, 

внесеними наказом Мінрегіону від 20.02.2017 року №33, зареєстрованим у Мін’юсті 

28.02.2017 року за №273/300141), листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального розвитку господарства України №7/15-3463 від 03.04.2017 р. 

«Щодо кошторисної заробітної плати при визначенні плати підрядних організацій: ПП 

«Рома», ПП «Либідь», ПП «Рава ТВ», ПП «Європейський центр», ПП « Енерго-ефект», 

ПП « Елма-сервіс», виконавчий комітет Річківської сільської ради  

В И Р І Ш И В : 

 

 

1.  При складанні інвесторської кошторисної документації передбачити розмір 

кошторисної заробітної плати у розмірі 7400 грн., що відповідає середньому розряду 

складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах. 

 

2. Встановити, що розмір кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва, 

реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів за рахунок коштів місцевого 

бюджету в 2018 році складає 7400 грн., що відповідає середньому розряду складності 

робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах. 

 

3. Зобов’язати директора комунального підприємства  Річківської сільської ради ( КП 

«Річки» при Річківській сільській раді) застосувати встановлений цим рішенням розмір 

кошторисної заробітної плати у своїй роботі. 

 

4. Дане рішення затвердити на черговій сесії Річківської сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 



 
 

У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  31 травня 2018 року                                                               №  18 

              с. Річки 

   Про заборону купатися в кар’єрах, 

 канавах, озерах, пожежних водоймищах,  

ставках, інших водоймищах, що не мають  

обладнаних пляжів з сезонними 

 рятувальними постами. 

 

 Розглянувши розпорядження голови Жовківської РДА № 524 від 

23.05.2018 року «Про підготовку водних об’єктів та місць масового 

відпочинку громадян, розташованих біля водойм до відкриття та організації 

купального сезону 2018 року» , виконавчий комітет Річківської сільської 

ради керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування України», 

 

В И Р І Ш И В : 

 

 

1.  Заборонити купатися в кар’єрах, канавах, озерах, пожежних 

водоймищах, ставках, інших водоймищах, що не мають обладнаних пляжів з 

сезонними рятувальними постами. 

 

2. Дане рішення затвердити на черговій сесії Річківської сільської ради. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 

 

 


