
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня  2021 року  №  4/2 

  с.Боратин 

Про затвердження  порядку денного 

четвертої  сесії  восьмого скликання  

Боратинської сільської ради. 

 

                 Відповідно до пункту 14 статті  46  Закону України „ Про місцеве  самоврядування 

в Україні”, сільська рада  

                                       

В И Р І Ш И Л А: 

 

            Затвердити для розгляду четвертої сесії сільської ради такий порядок денний:  

          1. Про обрання комісії для підрахунку голосів поіменного голосування. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          2. Про затвердження порядку денного четвертої сесії восьмого скликання 

Боратинської сільської ради. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          3. Звіт сільського голови про виконання Програми економічного та соціального 

розвитку сільради на 2020 рік. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         4. Про затвердження Програми соціального захисту населення Боратинської сільської 

ради на 2021 – 2023 роки. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  

          5. Про Програму забезпечення громадян Боратинської сільської ради, які страждають 

на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2021-2022 роки 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  

          6. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Боратинської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  

          7. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 

рік   

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  



          8. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 № 2/3 «Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік» 

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  

          9. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2021 рік при визначенні 

вартості будівництва об’єктів  

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  

          10. Про затвердження Концепції розвитку Центру надання адміністративних послуг 

Боратинської сільської ради на 2021 – 2023 роки. 

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

11. Про утворення Центру надання адміністративних послуг Боратинської сільської 

ради як постійно діючого робочого органу та затвердження Положення про нього. 

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

12. Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг 

Боратинської сільської ради.   

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

13. Про затвердження графіків роботи Центру надання адміністративних послуг, 

територіального підрозділу та віддаленних робочих місць Центру надання 

адміністративних послуг Боратинської сільської ради. 

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         14. Про включення додаткових послуг до Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Боратинської сільської 

ради.  

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         15. Про внесення змін до Положення про старосту. 

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         16. Про подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Коробко Ю.О. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кокоші Ж.В. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

         19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Гресь Г.П. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

          20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Баранецькій Л.С. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

          21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Сацюк Н.А. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

          22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Наумовій І.М. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

          23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Гладчук І.М. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

          24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Римаруку О.О. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    



           25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Степанюк Н.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

           26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Бойко В.С. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

           27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Рихлюку І.І. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

          28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Міщук З.Ю.  

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Чміль Г.В. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Город О.В. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Журбі Л.С. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Тису О.В. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кльоцу В.А. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          34. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення і надання земельних 

ділянок у власність Ліщук В.В. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Павлюку М.Я. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Іванюк Л.Є. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кравчук   Ю.Є. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Воїні С.М.  

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кравчук Ю.Є. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          40.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Крищук В.О. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мартинюк Н.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 



          42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Стефановському Б.М. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Чикірді А.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Чикірді М.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Подольчуку М.А. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Купріянчику О.Ю. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         47. Про затвердження проекту землеустрою ділянки у власність Шабалі А.І. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мосюк Л.М. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мосюку В.С. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          50. Про затвердження проекту землеустроющодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Березі Г.Б. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Риковській Н.П. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Панасюку Ю.М. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          53.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Сидорчуку А.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Гвоздецькій В.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Боярину Р.А. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           56.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кошулинській Л.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Сидорчук Л.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Ільюк В.С. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Москві Л.В. 



                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            60.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Бандурі В.І. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            61.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Павлюку С.С. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мартинюку П.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Рудецькому В.Г. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Гаталюк С.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Полюшко М.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Літковичу С.Л. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Ковальчуку О.О. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Никончуку М.Я. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кулішу Д.Ю. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кулішу Ю.П. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Місюк А.М. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Місюк А.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Лук’янчуку М.Р. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Михальчук В.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Поліщук Л.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           76. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Лук’янчуку В.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 



           77. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Панасюку Р.П. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           78. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Пливуну Т.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           79.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Панасюк І.П. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           80. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кондратюк О.П. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          81. Про затвердження проекту землеустроющодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Супрунюк Н.О. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           82. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Маркову О.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           83. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Гусак Н.І. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           84. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Новосад О.П. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           85. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Черняк Н.М. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           86. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Солодусі Н.Г. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           87. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Залеті О.А. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           88. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мельничуку О.А.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           89. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Ковбу М.І. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           90. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мірошниченко Л.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           91. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Боблях О.М. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           92. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Бобляху І.М. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           93. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Крещук Д.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  



            94. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Березі П.І. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  

            95. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Крещуку В.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            96. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Ющуку Ю.П. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             97. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Ющуку О.П. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             98. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Оксенюк Ю.І. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова         

          99. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Ющуку С.П. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

        100. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Рудницькому В.О. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

        101. Про затвердження   проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Сюйві Т.І. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

        102. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мудросі М.І. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         103. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мудросі К.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         104. Про затвердження   проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Клімащуку Д.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         105. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Зайцеву Д.К. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         106. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Сюйві М.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         107.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Палієнко А.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         108. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Максимчук І.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          109. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Дмитрук О.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          110. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Галайді Н.П. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 



          111. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Супронюк С.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          112. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кохану С.А. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           113. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Литвинюку В.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           114. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Супронюку В.О. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           115. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Приходьку В.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           116. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Приходьку В.А. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         117. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Куцик Є.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         118. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Шпак Л.С. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         119. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Менькачу Е.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          120. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Случик В.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          121. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кримчук М.Є. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          122. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Бочкаль І.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          123. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Повх Т.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          124. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Гордійчуку В.А. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          125. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Байрак Р.А. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          126. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Самчику С.П. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          127. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Панасюку Ю.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 



          128. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мельничуку О.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          129. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Королюк Н.П. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          130. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Зусько А.О. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          131. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Дігалевич С.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          132. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Маркову О.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          133. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Сесюк Н.Л. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          134. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Заїці Н.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          135. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Михайлюку Б.Л. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          136. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Куліш Н.П. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          137. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мартинюку В.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          138. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Гололобову О.А. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          139. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Римарук О.О. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          140. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Кулик Д.В.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          141. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Семеніхіній Н.В. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          142. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) ТОВ «ТЕРРА-КАПІТАЛ»  

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          143. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Карпуку М.С.  

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          144. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Горошку В.А. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 



          145. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Ковальчуку М.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          146. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Карпюк Н.І. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          147. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Казаковій Т.Ф. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          148. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Дячук Н.О. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          149. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Биць М.Д. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          150. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Панасюку Р.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          151. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Авраменко С.З. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          152. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Старомінській Ю.І. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          153. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Міщук І.А. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          154. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Гаврилюку Ю.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          155. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Рижинській Л.І.  

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          156. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мазурику В.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  

          157. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мартину О.А. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          158. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Рихлюк Н.А. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          159 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Романюк Н.Є. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          160. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Раховському О.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          161. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Штепурі Т.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 



          162. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Завірюсі Б.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          163. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Кошулинській Л.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          164. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Марчук К.А. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          165. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Жердецькій М.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          166. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки на території с. Рованці Боратинської сільської ради. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          167. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Копитюк Л.І. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          168. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр.Щегельському П.П. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          169. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Сікорській О.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          170. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Ліщук В.В.  

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           171. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її в оренду Шпак В.П. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           172. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Ткачуку П.П. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           173. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Сахнюк Ф. П. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           174. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Кравчук А.І., Кравчуку 

Т.Я., Ніколаєвій А.А. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            175. Про затвердження   проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Бабич Л.М. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           176. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Усійчук К.О. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           177. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Усійчуку Ю.Ю. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           178. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Пазюку В.С. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   



           179. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Глевич Л.Є. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           180. Про затвердження детального плану території власної земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури Березній Т.Л. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           181. Про затвердження детального плану території власної земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури Кривдік О.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          182. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Ліцевичу М.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          183.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Романчук В.Ю. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          184. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Няйко М.Л. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          185. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Сліпчуку Ю.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          186. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Сліпчуку Ю.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          187. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Жур Т.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          188. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Жур В.С. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           189. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Гаврилюк Г.С. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          190. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Лось Р.Ф. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          191. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Фляк Т.Л. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         192. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Садюку А.А. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         193. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Садюк Л.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         194. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Сафатюк О.М. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         195. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Бездусі Р.М. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   



         196. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Лук’янчуку Р.Л. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         197. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Матвійчуку В.А. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         198. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Рудецькій Г.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         199. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Харченко Н.С. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         200. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Ємельяновій Н.М. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         201. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Лось Р.Ф. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         202. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Сафатюку Л.С. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         203. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Сафатюк Г.Л. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         204. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Філюку В.Р. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         205. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Супрунюк Н.О. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         206. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Макоті С.А. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         207. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Дахновській С.І. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          208. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Сліпчук Г.П. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         209. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території для зміни 

цільового призначення земельної ділянки РО «Волинське обласне об’єднання УЦХВЄ» 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         210. Про внесення змін в рішення сільської ради від 30.09.2020 № 21/82 «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства» 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         211. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Пашулі В.Г. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   



         212. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          213. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           214. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

городництва та її передачу в оренду гр. Косику Т.Ф.   

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         215. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Смешко Б.В. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

        216. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Ільюку І.М. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

        217. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Чикун М.Я. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

        218. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Поліщуку В.В. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

        219. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Петруку П.П. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         220. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Миколайчук Є.М. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

        221. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Скиданюк О.Л. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

        222. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Токарському Я.Л. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         223. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Рачуку В.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         224. Про надання дозволу на продовження договору оренди земельної ділянки Марчук 

В.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         225. Про надання дозволу на влаштування акумулюючої водойми Поліщуку М.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

         226. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Тимощук А.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   



          227. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр.Тимощуку М.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          228. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ілянки для ведення особистого селянського господарства гр. Мамчуру І.П. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          229. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Ліхван В.Й. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          230. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Переведенчуку 

С.О. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          231. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Ільюку І.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          232. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Ходорчуку Ю. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          233. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Бородач М.С. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           234.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Більчику О.В. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            235. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Ларіній Г.Т. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           236. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Сидорук М.І. 

                         Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          237. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Вегері Ю.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           238. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Гребень І.М. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           239.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Демчук А.І. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           240. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Борнос В.П. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           241. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Дячук Р.М. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           242. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Козлюку Я.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           243. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Осіповій Т.Я. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   



           244. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Бесараб Л.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           245. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Сцьольній О.Я.  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           246. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Кузьміній І.С.  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           247. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Сесюк І.М.  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           248. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її в оренду Шпак Л.С. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           249. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Дженджері С.П.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            250. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Щегельській І.О.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            251. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для обслуговування будівель ринкової інфраструктури Корольову А.А. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

             252. Про приведення у відповідність рішення сільської ради згідно чинного 

законодавства.   

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

             253. Про приведення у відповідність рішення сільської ради згідно чинного 

законодавства.   

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

             254. Про приведення у відповідність рішення сільської ради згідно чинного 

законодавства.   

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

             255. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування заводу будматеріалів і складських приміщень ПП 

«Спецбудкомплекс».  

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

             256. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Жак І.Й. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            257. Про надання земельної ділянки в користування Гнидюк С.І.   

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            258. Про делегування функції замовника з будівництва та експлуатації електричних 

мереж та електроустановок житлового масиву в с. Рованці обслуговуючому кооперативу 

«Річкова». 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   



            259. Про делегування функції замовника з будівництва та експлуатації електричних 

мереж та електроустановок житлового масиву в с. Рованці фізичній особі підприємцю 

Ліщук Т.В. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            260. Про надання дозволу на встановлення ШРП ТзОВ «Борбаза».  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            261. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            262. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Кривдік Д.В. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           263. Про надання дозволу на виготовлення паспорта прив’язки групи тимчасових 

споруд для здійснення підприємницької діяльності Данилюку Р.В. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

             264. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості ТОВ «Діол Буд». 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

             265. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

             266. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            267. Про найменування вулиць. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            268. Про безоплатну передачу на баланс ПАТ «Волиньгаз» газопроводу середнього 

тиску. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           269. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            270. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            271. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            272. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            273. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            274. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            275. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   



            276. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           277. Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва Медляк В.П. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           278. Про затвердження проекту встановлення водоохоронної зони та прибережної 

захисної смуги р. Жидувка. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           279. Про відмову у виділенні земельної ділянки Шергею В.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           280. Про необхідність запровадження мораторію на зростання ціни 

природного газу та електроенергії   

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           281. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд. 

 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           282. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           283. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           284. Про відмову в наданні дозволу на розроблення детальних планів  

території земельних ділянок (цільове призначення яких змінюється) 

Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           285. Про відмову у внесення в списки на отримання кредиту. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           286. Про відмову в наданні дозволу на влаштування акумулюючої водойми 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           287. Про відмову в наданні дозволу на розроблення плану детального 

планування території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) ТзОВ 

«Альфа 4» 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

          288. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           289. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій 

Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           290. Про відмову в приватизації земельної ділянки Колесніковій С.М. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

           291. Про відмову в наданні дозволу на встановлення наземних вказівників  

Мякініну В.Б. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            292. Про відмову в наданні земельної ділянки в користування 

Онищуку О.В. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   



            293. Про відмову в наданні дозволу на розроблення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки Полонківському 

споживчому товариству  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            294. Про відмову в наданні в строкове платне користування земельної 

ділянки Джулінському Л.Л. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            295. Про відмову в передачі земельної ділянкии у приватну власність 

в порядку спадкування Тимощук Т.Є. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            296. Про відмову у виділенні коштів на забезпечення фінансової підтримки 

Луцької районної ради 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            297. Про відмову у продовженні терміну дії договору ТОВ «Глорія-Імпекс» 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            298. Про перенесення розгляду заяв громадян щодо затвердження планів 

детального планування території земельних ділянок. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            299. Про перенесення розгляду заяви виконавчого комітету 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            300. Про перенесення розгляду заяви ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            301. Про перенесення розгляду заяв ТзОВ «Агро-Захід» 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            302. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва.  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            303. Про перенесення розгляду заяви мешканців с. Рованці 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            304. Про перенесення розгляду заяви Охремчук Г.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            305. Про перенесення розгляду заяви Біскуба П.І. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            306. Про перенесення розгляду заяви Лисак Н. Б. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            307. Про перенесення розгляду заяви Діденко-Косенюк В.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            308. Про перенесення розгляду заяви Ткачука І.Ф. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            309. Про перенесення розгляду заяви Копанчук Л.П. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            310. Про перенесення розгляду заяви Романюка Л.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            311. Про перенесення розгляду заяви Романюка Л.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            312. Про перенесення розгляду заяви Йовзик Л.П. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            313. Про перенесення розгляду заяви Гримайла М.Д. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            314. Про перенесення розгляду заяви Філюк Г.С. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   



            315. Про перенесення розгляду заяви Гримайло В.С. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            316. Про перенесення розгляду заяви Гримайла В.С. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            317. Про перенесення розгляду заяви Смоляра В.П. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            318. Про перенесення розгляду заяви Клебанюк Т.І. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

            319. Про відмову у наданні права здійснювати контроль, обслуговування 

та зариблення водойми громадській організації «Боратин молодіжний»  

                      Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

             320. Про внесення змін в рішення сільської ради від 25.10.2012 № 15/38 «Про 

делегування функції замовника з будівництва електричних мереж житлового масиву в 

с.Голишів».  

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

             321. Про делегування функції замовника з будівництва та експлуатації електричних 

мереж та електроустановок частини житлового масиву в с. Голишів Шипелик Н.М. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

             322. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки.  

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

 

 

 

 

       

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

 

 


