
 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

 Двадцять четверта сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018  року                                               № 1 

                  с. Річки 

   Про затвердження порядку   

денного 24-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 24-ї сесії Річківської сільської ради: 

 
1. Про встановлення ставки земельного податку та встановлення ставки податку на 

нерухоме майно на 2019 рік. 

2. Про затвердження детального плану території земельної ділянки під Річківську 

ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шевченка в с. Річки, Жовківського району Львівської 

області. 

3. Затвердження  рішень  виконкому. 

4. Затвердження  розпоряджень  сільського голови  виданих  в  міжсесійний  період. 

5. Розгляд листа спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів Рава-Руська, №96 від 

24.05.2018 року. 

6. Розгляд  листа  жителів с. Рата вул. Мельники. 

7. Розгляд  листа  жителів с. Шабельня вул. Залізнична. 

8. Розгляд  листа  Львівського прикордонного загону в/ч2144, №721/2723 від 

14.03.2018 року. 

9. Розгляд листа НВК «Рава-Руська школа-гімназія» , №60 від 04.05.2018 року та №82 

від 12.06.2018 року.   

10. Розгляд листа ДНЗ с. Річки №46 від 07.06.2018 року та №48 від 18.06.2018 року. 

11. Про прийняття звернення, щодо проведення перевірки ДП «Укрспирт» Рава-Руська 

МПД. 

12. Про внесення змін в програму по придбанні житла для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 

13. Про затвердження звіту про незалежну оцінку земельних ділянок с. Рата, 

Шабельня, Річки. 

14. Про спрямування вільних лишків. 

15. Розгляд заяв. 

16. Різне. 

 

Сільський голова                                     Р.В.Зінько 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Двадцять четверта  сесія                                        VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018 року                                                        №2 

           с. Річки 

  Про встановлення ставок та пільг із  

сплати земельного податку на 2019 рік 

 

Код згідно з КОАТУУ 4622787900 

 

   Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового 

кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

ВИРІШИЛА:  

1. Встановити на території Річківської сільської ради: 

 

- ставки земельного податку згідно з додатком 1; 

- пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 

статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2. 

 

2. Оприлюднити рішення. 

3. Копію рішення направити в ГУ ДФС у Львівській області. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Річківської сільської ради з питань планування бюджету і фінансів. 
 

5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року. 

 

 

 

Сільський голова        Р.В. Зінько 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Двадцять четверта  сесія                                   VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  25 червня 2018 року                                                          №3 

           с. Річки 

  Про встановлення ставок та пільг із  

сплати податку на нерухоме майно  

відмінне від земельної ділянки на 2019 рік 

 

Код згідно з КОАТУУ 4622787900 

 

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

Річківської сільської ради 

ВИРІШИЛА:  

1. Встановити на території Річківської сільської ради: 

- ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з 

додатком 1; 

- пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком 

згідно з додатком 2. 

 

2. Оприлюднити рішення. 

 

3. Копію рішення направити в ГУ ДФС у Львівській області. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Річківської сільської ради з питань планування бюджету і фінансів. 

 

5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року. 

 

 

Сільський голова        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року                                                          №4 

           с. Річки 

   Про затвердження детального 

плану території земельної ділянки і  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 
 Розглянувши детальний план території земельної ділянки у с.Річки Річківської с.р. 

Жовківського р-ну по вул.Шевченка під Річківською ЗОШ І-ІІ ступенів, та керуючись п.42 

ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.19 Закону України 

“Про регулювання містобудівної діяльності”, беручи до уваги проведення громадських 

слухань, Річківська сільська рада: 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити детальний план території  земельної ділянки у с.Річки Річківської с.р. 

Жовківського р-ну по вул.Шевченка під Річківською ЗОШ І-ІІ ступенів, площами 0,8520га 

і 0,2646 га. 

2. Надати , КП Річки при Річківській сільській раді, дозвіл на розроблення (з урахуванням 

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

щодо відведення земельних ділянок площами 0,8520га і 0,2646 га, розташованих на 

території Річківської сільської ради Жовківського району Львівської області у с.Річки 

Річківської с.р. Жовківського р-ну по вул.Шевченка під Річківською ЗОШ І-ІІ ступенів. 

3. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягає 

погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства. 

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

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

  Сільський Голова                                      Р.В. Зінько 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Двадцять четверта сесія                                             VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  25 червня 2018 року                                                  № 5 

   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  №12-18 від 

31.05.2018 року. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                       Р.В.Зінько 
 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ       

Двадцять четверта сесія                                       VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 6 

                  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 виданих у міжсесійний 

період: 

- №171 від   04.05.2018 року «Про перенесення кредитів»; 

-  №183 від 21.05.2018 року «Про перенесення кредитів»; 

-  №214 від 15.06.2018 року «Про затвердження зведеного кошторисного 

розрахунку»; 

-  №220 від 21.06.2018 року «Про надання матеріальної допомоги». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ       

Двадцять четверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 7 

                  с. Річки 

  Про розгляд листа спеціалізованої 

 школи-інтернат І-ІІІ ступенів м. Рава-Руська. 

 

   Розглянувши лист спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів м. Рава-

Руська, №96 від 24.05.2018 року, 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 року по 

спеціальному фонду в сумі 200 тис. грн. для надання субвенції відділу 

освіти Жовківської РДА на капітальний ремонт тепломережі корпусу 

№3 спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ст. м. Рава-Руська 

Жовківського району . 
 

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 четверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 8 

                  с. Річки 

  Про розгляд листа жителів с. Рата, 

 вул. Мельники. 

 

   Розглянувши лист жителів с. Рата, вул. Мельники, щодо проведення 

вуличного освітлення на вул. Мельники, 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. Направити лист-відповідь жителям с. Рата вул. Мельники. 

 

 

2. Секретарю ради забезпечити направлення даного рішення до жителів         

с. Рата вул. Мельники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ       

Двадцять четверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 9 

                  с. Річки 

  Про розгляд листа жителів с. Шабельня, 

 вул. Залізнична. 

 

   Розглянувши лист жителів с. Шабельня, вул. Залізнична, щодо прокладання 

асфальту по вул. Залізнична, 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. Направити лист-відповідь жителям с. Шабельня вул. Залізнична. 

 

 

2. Секретарю ради забезпечити направлення даного рішення до жителів         

с. Шабельня вул. Залізнична. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ       

Двадцять четверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 10 

                  с. Річки 

  Про розгляд листа Львівського  

прикордонного загону в/ч 2144 

 

 

   Розглянувши лист Львівського прикордонного загону в/ч 2144 №721/2723 

від 14.03.2018 року, про звільнення від сплати земельного податку на 

земельні ділянки, що перебувають у власності Львівського прикордонного 

загону в 2019 році, 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. Направити лист-відповідь Львівському прикордонному загону в/ч 2144, 

щодо прийнятого рішення про встановлення ставок земельного податку 

на 2019 рік та звільнення від сплати земельного податку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ       

Двадцять четверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 11 

                  с. Річки 

  Про розгляд листа НВК 

 «Рава-Руська школа-гімназія». 

 

 

   Розглянувши лист НВК «Рава-Руська школа-гімназія» №82 від 12.06.2018 

року, 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 року по 

загальному фонду в сумі 35 тис. грн. для надання субвенції відділу 

освіти Жовківської РДА на придбання учнівських регульованих 

одномісних антисколіозних комплектів для учнів 2,3,4 класів, які 

навчаються в НВК «Рава-Руської школи-гімназії».. 
 

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 четверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 12 

                  с. Річки 

  Про розгляд листа ДНЗ с. Річки 

 

   Розглянувши лист ДНЗ с. Річки №46 від 07.06.2018 року про виділення 

коштів для придбання бензинової мотокоси та листом №48 від 18.06.2018 

року про виділення коштів для придбання плитки, клею, спортивного 

обладнання, 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 року по 

загальному фонду в сумі 30 тис. грн. для надання субвенції відділу 

освіти Жовківської РДА на ДНЗ с. Річки, а саме: 

- 3 тис. грн. на придбання бензинової мотокоси; 

- 2 тис. грн. на придбання клею для плитки; 

- 13 тис. грн. на придбання спортивного обладнання (спортивний 

комплекс, лава гімнастична, дитячий гімнастичний мат, дуга для 

підлізання); 

- 12 тис. грн. на придбання керамічної плитки. 

 

 

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 четверта сесія                                             VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  25 червня 2018 року                                                  № 13 

   Про  звернення до ДП «Укрспирт» 

 Рава-Руська МПД. 

 

З метою вирішення екологічної проблеми, яка сталась внаслідок діяльності 

Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», стосовно неприємного різкого 

запаху(смороду), який поширюється по території сіл Рата та Шабельня для 

зниження соціальної напруги серед населення, враховуючи звернення 

громадян, та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Звернутися до ДП «Укрспирт» з наступними вимогами: 

 

- провести перевірку дотримання технологічних норм при здійсненні 

промислової діяльності Рава-Руським МПД ДП «Укрспирт»; 

- провести екологічну перевірку Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт»; 

- обгородити відстійники. 

2. Секретарю ради забезпечити направлення даного рішення до ДП 

«Укрспирт» Рава-Руська МПД. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

по благоустрою. 

 

 
 

 

Сільський голова                                       Р.В.Зінько 
 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Двадцять четверта сесія                                             VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  25 червня 2018 року                                                  № 14 

   Про внесення змін в програму забезпечення  

житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування. 

 

   Керуючись ст.26 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 року по 

спеціальному фонду в сумі 50 тис. грн. на КТКВК 6082 КЕКВ 3121  на 

збільшення фінансування по програмі забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування на 2016-2018 роки 

Річківської сільської ради. 

 

 

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 четверта сесія                                             VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  25 червня 2018 року                                                  № 15 

   Про затвердження звіту про незалежну  

оцінку земельних ділянок  с. Рата, Шабельня,  

Річки. 
 
 

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

сесія Річківської сільської ради 

 
В И Р І Ш И Л А :  
 
 

 

1. Затвердити звіт про незалежну оцінку земельних ділянок  

новостворених доріг в с. Рата, Шабельня, Річки розроблений ТзОВ 

«Рава-Зем Сервіс». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи та  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 четверта сесія                                             VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  25 червня 2018 року                                                  № 16 

   Про спрямування вільних лишків. 
 

   Керуючись ст.26 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 року по 

загальному фонду в сумі 500 тис. грн. на КТКВК 3242 КЕКВ 2730  на 

збільшення фінансування по програмі про надання матеріальної 

допомоги на території Річківської сільської ради на 2018 рік. 

 

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  четверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 17 

                  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. Надати гр. Зінчин Степану Григоровичу матеріальну допомогу на 

лікування дружини – Зінчин Марії Григорівни в сумі 20 (двадцять ) 

тис. грн. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять  четверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 18 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Межви Ганни Тадеївни, 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. Межві Ганні Тадеївні матеріальну допомогу на лікування в 

сумі  5(п’ять ) тис. грн. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять  четверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 19 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Войдило Марії Іванівни, про надання матеріальної 

допомоги на лікування чоловіка – Войдило Івана Владиславовича, 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. Войдило Марії Іванівні матеріальну допомогу на лікування 

чоловіка – Войдило Івана Владиславовича 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  четверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 20 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Шпитак Мар’яни Андріївни, про надання матеріальної 

допомоги на лікування дочки – Шпитак Андріани Сергіївни, 07.01.2012 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. Шпитак Мар’яні Андріївні матеріальну допомогу на 

лікування дочки – Шпитак Андріани Сергіївни, 07.01.2012 р.н. в сумі                                  

50 (п’ятдесят ) тис. грн. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять  четверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 21 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Лончинського Мирона Омеляновича, про надання 

матеріальної допомоги на лікування дружини – Білан Любові Іванівни, 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. Лончинському Мирону Омеляновичу матеріальну допомогу 

на лікування дружини – Білан Любові Іванівни в сумі 20 (двадцять ) 

тис. грн. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцять  четверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 22 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Бобик Галини Віталіївни, 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. Бобик Галині Віталіївні матеріальну допомогу на лікування 

в сумі  5(п’ять ) тис. грн. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Двадцятьчетверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 23 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Данчук Надії Іванівни, 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. Відкласти розгляд даної заяви до 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 четверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 24 

                  с. Річки 

  Про розгляд листа жителів с. Рата, 

 вул. Проектна 

 

   Розглянувши лист жителів с. Рата, вул. Проектна, про надання дозволу на 

підвезення щебеню на вул. Проетна в с. Рата, та керуючись ст.26 Закону 

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

ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

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

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ       

Двадцять четверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 25 

                  с. Річки 

  Про розгляд листа жителів с. Шабельня, 

 вул. Моріна. 

 

   Розглянувши лист жителів с. Шабельня, вул. Моріна, про розчищення 

стічних канав, та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

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

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ       

Двадцять четверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 26 

                  с. Річки 

  Про розгляд листа жителів с. Шабельня. 

 

   Розглянувши лист жителів с. Шабельня, про відведення кварталу забудови 

в с. Шабельня, та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Провести збори у приміщенні НД в с. Шабельня для заслухання думки 

жителів с. Шабельня, щодо відведення земельних ділянок під квартал 

забудови в с. Шабельня. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять четверта сесія                                                       VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018 року   №27 

            с. Річки            
  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського 

господарства на для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

 

   Розглянувши заяву Теглівець Миколи Петровича про затвердження проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

на для будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських будівель і споруд, в                          

с. Шабельня, вул. Моріна  керуючись Конституцією України, ст. 12, 19, 20, 40, 81, 121, 126, 186 

Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства на для будівництва та обслуговування 

житлового будинку,господарських будівель і споруд кадастровий номер 

4622787900:03:002:0015 загальною площею 0,1170 га в межах населеного пункту                             

с. Шабельня по вул. Моріна на території Річківської сільської ради гр. Теглівець Миколі 

Петровичу. 

2. Перевести безоплатно у власність земельну ділянку кадастровий номер 

4622787900:03:002:0015 загальною площею 0,1170 га з категорії земель 

сільськогосподарського призначення в категорію земель житлової та громадської забудови.  

3. Гр. Теглівець Миколі Петровичу оформити право власності на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд 

кадастровий номер 4622787900:03:002:0015 загальною площею 0,1170 га відповідно до 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обмежень». 

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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №28 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Карпляк Андрія Стефановича 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 : 

 

5. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Карпляк Андрія Стефановича,  площею 0,1015 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:009:0009 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,36 Річківської с.р. 

6. Передати , гр . Карпляк Андрію Стефановичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:009:0009 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,36 Річківської с.р. 

7. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

8. 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №29 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Рибак Олександра Михайловича та проект землеустрою щодо 

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

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

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Рибак Олександра Михайловича,  площею 0,1023 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:009:0004 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, 6 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Рибак Олександру Михайловичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:009:0004 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,6 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №30 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Солило Олени 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 . Солило Олени Володимирівни,  площею 0,1127 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:009:0002 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, 56 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Солило Олені Володимирівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:009:0002 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,56 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №31 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Базюк Миколи Дмитровича 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 Миколи Дмитровича,  площею 0,1390 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:009:0005 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, 52 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Базюк Миколі Дмитровичу у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:009:0005 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,52 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №32 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Теглівець Олега Ігоровича 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 . Теглівець Олега Ігоровича,  площею 0,1002 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:009:0014 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, 24 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Теглівець Олегу Ігоровичу у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:009:0014 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,24 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №33 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Віхоть Богдани 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 . Віхоть Богдани Володимирівни,  площею 0,1008 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:009:0003 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, 35 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Віхоть Богдані Володимирівні у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:009:0003 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,35 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №34 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Порохняк Лідії Єгорівни 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 . Порохняк Лідії Єгорівни,  площею 0,1024 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:009:0007 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, 13 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Порохняк Лідії Єгорівні у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:009:0007 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,13 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №35 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Осфальд Сергія Рішардовича 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 Сергія Рішардовича,  площею 0,1046 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:009:0006 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, 7 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Осфальд Сергію Рішардовичу у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:009:0006 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,7 Річківської с.р. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №36 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Головко Михайла 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 . Головко Михайла Івановича,  площею 0,1012 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:009:0011 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, 16 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Головко Михайлу Івановичу у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:009:0011 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,16 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №37 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Чобітко Лесі 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 . Чобітко Лесі Михайлівни,  площею 0,1026 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:009:0012 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, 21 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Чобітко Лесі Михайлівні у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:009:0012 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,21 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №38 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Качан Наталії Вікторівни та проект землеустрою щодо відведення 

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

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

Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Качан Наталії Вікторівни,  площею 0,1035 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:009:0046 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, 8 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Качан Наталії Вікторівні у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:009:0046 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,8 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №39 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Мудрик Миколи 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 . Мудрик Миколи Андрійовича,  площею 0,1002 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:009:0016 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, 20 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Мудрик Миколі Андрійовичу у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:009:0016 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,20 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №40 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Макар Ірини Іванівни 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 . Макар Ірини Іванівни,  площею 0,1054 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:009:0001 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, 11 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Макар Ірині Іванівні у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:009:0001 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,11 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №41 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Мацелко 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 . Мацелко Оксани Михайлівни,  площею 0,1010 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:009:0015 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, 38 Річківської с.р. 

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

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:009:0015 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,38 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №42 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Галушко Романа Володимировича 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 . Галушко Романа Володимировича,  площею 0,1336 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:009:0013 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, 50 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Галушко Роману Володимировичу у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:009:0013 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,50 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №43 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Баран Марії Олексіївни 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 . Баран Марії Олексіївни,  площею 0,1327 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:009:0010 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, 48 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Баран Марії Олексіївні у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:009:0010 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,48 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №44 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Мота Лесі Іванівни 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 . Мота Лесі Іванівни,  площею 0,1036 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:009:0008 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, 29 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Мота Лесі Іванівні у власність земельну ділянку, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:009:0008 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,29 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №45 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Юнко 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 . Юнко Андрія Андрійовича,  площею 0,1046 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:009:0017 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,5 Річківської с.р. 

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

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:009:0017 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,5 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №46 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Мудрик 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 . Мудрик Андрія Андрійовича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0124 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Жовківського р-ну Львівської обл. по вул. Ів. Франка,13 Річківської с.р. 

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

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0124 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

вул. Ів. Франка,13  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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №47 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Рудого Володимира 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 Володимира Андрійовича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0163 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

2. Передати , гр . Рудого Володимиру Андрійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0163 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

вул. Ів. Франка,14  Річківської с.р. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №48 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Голаєвич Андрія 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 . Голаєвич Андрія Івановича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:005:0116 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Жовківського р-ну Львівської обл. по вул. Ів. Франка,8 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Голаєвич Андрію Івановичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0116 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

вул. Ів. Франка,8  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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №49 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Кондзелко Івана Степановича 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 . Кондзелко Івана Степановича,  площею 0,1024 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0115 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Жовківського р-ну Львівської обл. по вул. Грушевського,26 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Кондзелко Івану Степановичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0115 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

вул. Грушевського,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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №50 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Пушкар Остапа 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 . Пушкар Остапа Андрійовича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0127 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

2. Передати , гр . Пушкар Остапу Андрійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0127 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

вул. Грушевського,15  Річківської с.р. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №51 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Снігур Галини 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 . Снігур Галини Михайлівни,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:005:0121 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

2. Передати , гр . Снігур Галині Михайлівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0121 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

вул. Грушевського,22  Річківської с.р. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №52 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Гливи Мирослава Євгеновича та проект землеустрою щодо 

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

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

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Гливи Мирослава Євгеновича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0122 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Жовківського р-ну Львівської обл. по вул. Небесної Сотні,19 Річківської с.р. 

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

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0122 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

вул. Небесної Сотні,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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №53 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Коцур Уляни Миронівни 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 .  Коцур Уляни Миронівни,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:005:0128 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

2. Передати , гр . Коцур Уляні Миронівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0128 для будівництва і обслуговування 

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

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

вул. Небесної Сотні,15   Річківської с.р. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №54 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Смутняк 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 .  Смутняк Ольги Володимирівни,  площею 0,1003 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0125 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0125 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

вул. Шевченка,1   Річківської с.р. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №55 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Кохан Христини Євгенівни та проект землеустрою щодо 

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

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

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр .  Кохан Христини Євгенівни,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0123 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Жовківського р-ну Львівської обл. по вул. Небесної Сотні,21 Річківської с.р. 

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

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0123 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

вул. Небесної Сотні,21   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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №56 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Нестерак Тараса Романовича 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 .  Нестерак Тараса Романовича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0118 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Жовківського р-ну Львівської обл. по вул. Небесної Сотні,23 Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Нестерак Тарасу Романовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0118 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

вул. Небесної Сотні,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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №57 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Длугань Марії Михайлівни та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей  35, 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 .  Длугань Марії Михайлівни,  площею 0,0961 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0120 для індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул. Ів.Франка (5-ий ряд) 

Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Длугань Марії Михайлівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0120 для індивідуального 

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

вул. Ів.Франка (5-ий ряд) 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №58 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Задорожної Василини Ярославівни та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей  35, 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 .  Задорожної Василини Ярославівни,  площею 0,0961 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0117 для індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул. Ів.Франка (5-ий ряд) 

Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Задорожній Василині Ярославівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0117 для індивідуального 

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

вул. Ів.Франка (5-ий ряд) 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №59 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Климко Тетяни Любомирівни та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей  35, 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 .  Климко Тетяни Любомирівни,  площею 0,0961 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0119 для індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул. Ів.Франка (5-ий ряд) 

Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Климко Тетяні Любомирівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0119 для індивідуального 

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

вул. Ів.Франка (5-ий ряд) 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №60 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Пушкар Максима Андрійовича та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей  35, 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 Максима Андрійовича,  площею 0,0961 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0129 для індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по вул. Ів.Франка (5-ий ряд) 

Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Пушкар Максиму Андрійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0129 для індивідуального 

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

вул. Ів.Франка (5-ий ряд) 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №61 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність. 

 

 

  Розглянувши заяву Когут Романа Володимировича, 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №62 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність. 

 

 

  Розглянувши заяву Безлюдько Юрія Володимировича, 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №63 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність. 

 

 

  Розглянувши заяву Мисан Павла Івановича, 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №64 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність. 

 

 

  Розглянувши заяву Стась Тетяни Костянтинівни, 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №65 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність. 

 

 

  Розглянувши заяву Майкут Михайло Миколайович 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №66 

            с. Річки            

Про внесення зміни у рішенні 

 

   Розглянувши заяву гр. Тітова Володимира Володимировича ,про внесення 

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

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. У рішенні №66 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 Ст.Бандери,1 на  вул. А.Панечка,14. 

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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №67 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Костевич Мар`яни Степанівни та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей 35, 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. Костевич 

Мар`яни Степанівни, площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0110 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

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

с.р. 

2. Передати , гр. Костевич Мар`яні Степанівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0110 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №68 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Грицак Оксани Володимирівни та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей 35, 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. Грицак 

Оксани Володимирівни, площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0112 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

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

с.р. 

2. Передати , гр. Грицак Оксані Володимирівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0112 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №69 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Грицак Андрія Михайловича та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей 35, 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. Грицак 

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

4622787900:02:002:0111 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

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

с.р. 

2. Передати , гр. Грицак Андрію Михайловичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0111 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 четверта сесія                                           VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018 року   №70 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Карпляк Оксани Йосипівни та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей 35, 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. Карпляк 

Оксани Йосипівни, площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0113 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

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

с.р. 

2. Передати , гр. Карпляк Оксаніи Йосипівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0113 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 четверта сесія                                            VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №71 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Кобринець Михайла Івановича та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей 35, 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. 

Кобринець Михайла Івановича, площею 0,0700 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:005:0166 для ведення індивідуального садівництва, 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз «бойня» 

Річківської с.р. 

2. Передати , гр. Кобринець Михайлу Івановичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0166 для ведення 

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

Львівської обл. узвіз «бойня» Річківської с.р. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  
 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцять четверта сесія                                             VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №72 

            с. Річки            

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Осфальд Любов Едвардівни та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей 35, 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 

Любов Едвардівни, площею 0,0842 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:005:0126 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

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

2. Передати , гр. Осфальд Любові Едвардівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0126 для ведення 

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

Львівської обл. узвіз «бойня» Річківської с.р. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

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

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  
 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять четверта сесія                                             VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №73 

            с. Річки            

про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши заяву гр. Гливи Миколи Петровича та технічну документацію із 

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

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

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

Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

р-н, с.Шабельня по  вул.Моріна,71, розроблену ФОП «Смик В.І.». 

2.  Передати у власність гр. Гливі Миколі Петровичу, земельну ділянку площею 0,1651 га, 

цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:03:009:0002, код класифікації видів 

цільового призначення земель 02.01. 

3. Гр., Гливі Миколі Петровичу, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр, Гливі Миколі Петровичу, виконувати обов`язки власника земельної ділянки  

відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

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

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

               Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №74 

            с. Річки            

  Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Старчак Степана Юрійовича 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 . Старчак Степана Юрійовича,  площею 0,1569 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:03:009:0001 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Шабельня Жовківського р-ну Львівської обл. по вул. Моріна Річківської с.р. 

2. Передати , гр . Старчак Степану Юрійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:03:009:0001 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

по  вул. Моріна 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №75 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Комушинського Михайла Євгеновича, про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва в с. Шабельня по вул. Пасічна 

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, Комушинському Михайлу Євгеновичу, дозвіл на 

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

сфері землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1200  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Шабельня по                     

вул. Пасічна, 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №76 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Білець Наталії 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, Білець Наталії 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №77 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Клебан Ольги Іванівни, 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, Клебан Ользі Іванівні, 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №78 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Дацко Богдани Дмитрівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Річки  по 

вул..Космічна 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, Дацко Богдані Дмитрівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,2622 га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул..Космічна, 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 
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                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №79 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Летій Ірини Федорівни, 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, Летій Ірині Федорівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1082  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 
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                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №80 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Білан Григорія Івановича, 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, Білан Григорію Івановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Річки по 

вул..Шевченка, 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 
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                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №81 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Рибак Оксани Борисівни, 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, Рибак Оксані Борисівні, 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. Річки по вул..Шевченка, 

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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №82 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Задорожної Марії Володимирівни, 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, Задорожній Марії 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. Річки по 

вул..Шевченка, 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №83 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Головко Михайла Івановича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення індивідуального садівництва в с. Рата Жовківського              

р-ну за домогосподарством Чепіль С., 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 до даної земельної ділянки нема 

доїзду. 

 

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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №84          

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Войдило Мар`яни Іванівни, 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,9 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, Войдило Мар`яні Іванівні, 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,9 , 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №85 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Дудич Ірини Мирославівни, 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,2  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, Дудич Ірині Мирославівні, 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,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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №86 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Слотвінського Руслана Едуардовича, 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,11  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, Слотвінському Руслану Едуардовичу, 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,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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №87 

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Марчишак Михайла Ярославовича, про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в                

с. Річки по вул..Волошкова,11Жовківського 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, Марчишак Михайлу Ярославовичу, дозвіл на розроблення 

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

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. Волошкова,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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №88 

         с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Зивер Олександри Степанівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в                

с. Річки по вул..Волошкова,24 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 Олександрі Степанівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. Волошкова,24, 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №89 

           с. Річки 

 Про відмову від наданого рішення 

 

 

 Розглянувши заяву Потопила Івана Петровича , про добровільну відмову від 

рішення Річківської сільської ради №39 від 15.02.2018р. про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва 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.  Клопотання задовольнити.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                  Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №90 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Потопило Ольги Іванівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення індивідуального садівництва в с. Шабельня 

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, Потопило Ользі Іванівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,06  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Шабельня по вул. 

Моріна, 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №91 

           с. Річки 

 Про відмову від наданого рішення 

 

 

 Розглянувши заяву Чорній Ярослава  Михайловича , про добровільну 

відмову від рішення Річківської сільської ради №36 від 14.03.2016р. про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення ОСГ в с. Рата по 

вул..П.Ратенського (1-ий ряд город) 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. Клопотання задовольнити.  

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                  Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Двадцять четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №92 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Летій Ірини Федорівни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Рата по вул.. 

П.Ратенського (1-ий ряд город) 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, Летій Ірині Федорівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1156  га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул. П.Ратенського (1-ий 

ряд город), 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 четверта сесія                                          VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  25 червня 2018 року   №93 

           с. Річки 

 Про затвердження акту постійної комісії 

 

 

 Розглянувши акт постійної комісії з питань будівництва,землекористування 

та охорони природи від 25 червня 2018 р. про погодження меж в технічній 

документації між землекористувачами Пелешко І.Д. і Хазієвої Г. в 

с.Шабельня по вул.Моріна,132  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,158,159 

Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Затвердити Акт постійної комісії від 25.06.2018 р. про погодження 

меж в технічній документації між землекористувачами Пелешко І.Д. і 

Хазієвої Г. в с.Шабельня по вул. вул.Моріна,132  Жовківського р-ну. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

 

                 Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ       

Двадцять четверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 94 

                  с. Річки 

  Про розгляд листа жителів с. Шабельня, 

 вул. Залізнична, 51А-60. 

 

   Розглянувши лист жителів с. Шабельня, вул. Залізнична, 51А-60,  про 

прокладання дороги від буд. №51до буд. №60, та керуючись ст.26 Закону 

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

ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Направити лист-відповідь жителям с. Шабельня вул. Залізнична, 51А-

60. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ       

Двадцять четверта сесія                                     VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25 червня 2018  року                                               № 95 

                  с. Річки 

  Про розгляд листа жителів с. Шабельня, 

 вул. Залізнична, 51А-60. 

 

   Розглянувши лист жителів с. Шабельня, вул. Залізнична, 51А-60,  про 

облаштування дитячого майданчика на вул. Залізничні, та керуючись ст.26 

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

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Направити лист-відповідь жителям с. Шабельня вул. Залізнична, 51А-

60. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 



 

 


