
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

03 березня  2021 року  № 4/17 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Коробко Ю.О. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  

Коробко Юрію Олександровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Коробко Юрію Олександровичу площею 0,0726 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Лучиці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:04:001:4681 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0726 га кадастровий  номер  

0722885100:04:001:4681 громадянину Коробко Юрію Олександровичу для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0726 га   громадянину Коробко Юрію Олександровичу для  ведення особистого селянського 

господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                               Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

03 березня  2021 року  № 4/18 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Кокоші Ж.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  

Кокоші Жанні ВІталіївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Кокоші Жанні Віталіївні  площею 0,6000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в 

селі Промінь  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0030 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,6000 га кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0030 громадянці Кокоші Жанні Віталіївні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,6000 га  громадянці Кокоші Жанні Віталіївні  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

03 березня  2021 року  № 4/19 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Гресь Г.П. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Гресь Григорію Павловичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Гресь Григорію Павловичу площею 0,0621 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:0027 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0621 га кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0027 громадянину Гресь Григорію Павловичу для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0621га  громадянину Гресь Григорію Павловичу для  ведення особистого селянського 

господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

03 березня  2021 року  № 4/20 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Баранецькій Л.С. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  

Баранецькій Лесі Степанівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Баранецькій Лесі Степанівні площею 0,5571 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0077 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5571 га кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0077 громадянці Баранецькій Лесі Степанівні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,5571 га  громадянці  Баранецькій Лесі Степанівні і для  ведення особистого селянського 

господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

03 березня  2021 року  № 4/21 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Сацюк Н.А. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  

Сацюк Наталії Анатоліївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Сацюк Наталії Анатоліївні площею 0,9741 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0086 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,9741 га кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0086 громадянці Сацюк Наталії Анатоліївні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,9741 га  громадянці  Сацюк Наталії Анатоліївні для  ведення особистого селянського 

господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

03 березня  2021 року  № 4/22 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Наумовій І.М. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  

Наумовій Інні Миколаївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Наумовій Інні Миколаївні площею 0,0800 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0710100000:32:101:0017 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0800 га   кадастровий  номер  

0710100000:32:101:0017 громадянці Наумовій Інні Миколаївні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0800 га  громадянці  Наумовій Інні Миколаївні для  ведення особистого селянського 

господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

03 березня  2021 року  № 4/23 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Гладчук І.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  

Гладчук Іванні Миколаївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Гладчук Іванні Миколаївні  площею 0,1156 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0080 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1156 га кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0080 громадянці Гладчук Іванні Миколаївні   для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1156 га  громадянці  Гладчук Іванні  Миколаївні для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

03 березня  2021 року  № 4/24 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Римаруку О.О. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Римаруку Олександру Олександровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Римаруку Олександру Олександровичу  площею 0,1002 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0026 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1002 га  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0026 громадянину Римаруку Олександру Олександровичу для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1002 га  громадянину Римаруку Олександру Олександровичу для  ведення особистого 

селянського господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

03 березня  2021 року  № 4/25 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Степанюк Н.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Степанюк Наталії Василівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Степанюк Наталії Василівні   площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:0016 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0016 громадянці Степанюк Наталії Василівні для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,2500 га громадянці Степанюк Наталії Василівні  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

03 березня  2021 року  № 4/26 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Бойко В.С. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Бойку Володимиру Степановичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Бойку Володимиру Степановичу площею 0,1441 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0031 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1441 га кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0031 громадянину Бойку Володимиру Степановичу для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1441га  громадянину Бойку Володимиру Степановичу для  ведення особистого селянського 

господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/27 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Рихлюку І.І. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Рихлюку Івану Івановичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Рихлюку Івану Івановичу  площею 0,1918 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в 

селі Новостав Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:03:001:6459 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1918 га кадастровий  номер  

0722880700:03:001:6459 громадянину Рихлюку Івану Івановичу  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1918 га  громадянину Рихлюку Івану Івановичу  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/28 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Міщук З.Ю. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Міщук Зої Юхимівні   та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Міщук Зої Юхимівні   площею 0,0895 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в селі 

Голишів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:02:001:0001 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0895 га кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0001  громадянці Міщук Зої Юхимівні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0895 га  громадянці Міщук Зої Юхимівні для  ведення особистого селянського господарства 

.    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/29 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Чміль Г.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Чміль Ганні Василівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Чміль Ганні Василівні   площею 0,1000га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в 

селі Городище  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880300:02:001:0003 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1000 га кадастровий  номер  

0722880300:02:001:0003 громадянці Чміль Ганні Василівні для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1000 га  громадянці Чміль Ганні Василівні для  ведення особистого селянського господарства 

.    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                               Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/30 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Город О.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Город Ользі Василівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Город Ользі Василівні  площею 0,1293 га  (згідно форми  6 –зем  рядок 21 графа 5-рілля),   яка  

знаходиться в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0033 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1293 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0033 громадянці Город Ользі Василівні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 1293 га  громадянці Город Ользі Василівні для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

3 березня  2021 року  № 4/31 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Журбі  Л.С. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Журбі  Любові Сергіївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Журбі  Любові Сергіївні площею 0,0373 га  (згідно форми  6 –зем  рядок 21 графа 5-рілля),   

яка  знаходиться в селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0123 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 0373 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0123 громадянці Журбі  Любові Сергіївні для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 0373 га  громадянці Журбі  Любові Сергіївні для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/32 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Тису О.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Тису  Олександру Васильовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Тису  Олександру Васильовичу площею 0,2500 га  (згідно форми  6 –зем  рядок 21 графа 5-

рілля),   яка  знаходиться в селі Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:002:1011 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 2500 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:002:1011 громадянину Тису  Олександру Васильовичу для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 2500 га  громадянину Тису  Олександру Васильовичу для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/33 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Кльоцу  В.А. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Кльоцу  Віктору  Анатолійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Кльоцу  Віктору  Анатолійовичу  площею 0.4788 га,   яка  знаходиться в селі Коршів  

Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:02:000:1655 для  ведення 

особистого селянського господарства, Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція 

А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0.4788 га, кадастровий  номер  

0722882900:02:000:1655  громадянину Кльоцу  Віктору  Анатолійовичу  для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку   площею 

0.4788 га громадянину Кльоцу  Віктору  Анатолійовичу  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/34 

с.Боратин       

 

Про  затвердження   проектів землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельних   

ділянок у власність Ліщук В.В. 

 

          Розглянувши  проекти  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  громадянці 

Ліщук  Вірі Василівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проекти  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок громадянці 

Ліщук  Вірі Василівні  площею 0,1676 га ,  яка  знаходиться в селі Коршів  Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0023,  для  ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,1515 га, яка  знаходиться в селі Коршів  Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0004,  для  ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,2809 га, яка  знаходиться в селі Коршів  Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:02:000:0013,  для  ведення особистого 

селянського господарства,. Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельні  ділянки:   площею  0,1676 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0023, площею  0,1515 га, кадастровий  номер  0722882900:01:001:0004, 

площею  0,2809 га, кадастровий  номер  0722882900:02:000:0013 громадянці  Ліщук  Вірі 

Василівні  для  ведення особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельні  ділянки  площею  

0, 1676  га, площею  0,1515 га,  площею  0,2809 га громадянці Ліщук  Вірі Василівні  для  

ведення особистого селянського господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

Сільський  голова                                                                                               Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/35 

с.Боратин       

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Павлюку  М.Я. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Павлюку   Миколі  Ярославовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Павлюку   Миколі  Ярославовичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:005:0002 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:005:0002 громадянину Павлюку   Миколі  Ярославовичу  для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 2500 га  громадянину Павлюку   Миколі  Ярославовичу  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/36 

с.Боратин       

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Іванюк  Л.Є. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Іванюк  Лесі  Євгенівні   та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Іванюк Лесі Євгенівні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в селі 

Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0010 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0010 громадянці Іванюк Лесі Євгенівні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 2500 га  громадянці Іванюк Лесі Євгенівні  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                             

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/37 

.с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Кравчук   Ю.Є. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Кравчук  Юлії Євгенівні   та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Кравчук  Юлії Євгенівні  площею 0,1654 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в 

селі Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:011:0003 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 1654 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:011:0003  громадянці Кравчук  Юлії Євгенівні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 1654 га  громадянці Кравчук  Юлії Євгенівні   для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/38 

с.Боратин       

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Воїні  С. М.  

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Воїні  Світлані Миколаївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Воїні  Світлані Миколаївні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:002:0011 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0011 громадянці Воїні  Світлані Миколаївні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 2500 га  громадянці Воїні  Світлані Миколаївні  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                    Сергій ЯРУЧИК        

 

Ярослав Саченок                                                                          



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/39 

с.Боратин       

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Кравчук  Ю.Є. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Кравчук  Юлії  Євгенівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Кравчук  Юлії  Євгенівні  площею 0,0846 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в 

селі Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0025 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0846 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0025 громадянці Кравчук  Юлії  Євгенівні   для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 0846 га  громадянці Кравчук  Юлії  Євгенівні    для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/40 

с.Боратин       

  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Крищук  В.О. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Крищук  Валерії  Олегівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Крищук  Валерії  Олегівні  площею  0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0025 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0012 громадянці Крищук  Валерії  Олегівні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2500 га  громадянці Крищук  Валерії  Олегівні  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/41 

с.Боратин       

  

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Мартинюк Н.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Мартинюк Наталії  Вікторівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Мартинюк Наталії  Вікторівні  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0008 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0008 громадянці Мартинюк Наталії  Вікторівні   для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2500 га  громадянці Мартинюк Наталії  Вікторівні   для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/42 

с.Боратин       

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Стефановському Б.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Стефановському Богдану  Миколайовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  

в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Стефановському Богдану  Миколайовичу  площею 0,5948 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0020 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5948 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0020 громадянину Стефановському Богдану  Миколайовичу  для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,5948 га  громадянину  Стефановському Богдану  Миколайовичу  для  ведення особистого 

селянського господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/43 

с.Боратин          

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Чикірді А.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Чикірді  Андрію  Валерійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

              1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Чикірді  Андрію  Валерійовичу площею  0,1243 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:011:0002 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1243 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:011:0002 громадянину Чикірді  Андрію  Валерійовичу  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,1243 га  громадянину  Чикірді  Андрію  Валерійовичу  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/44 

с.Боратин            

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Чикірді М.В. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Чикірді  Миколі  Валерійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Чикірді  Миколі  Валерійовичу площею 0,2221 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0027 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2221 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0027 громадянину Чикірді  Миколі  Валерійовичу  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2221 га  громадянину  Чикірді  Миколі  Валерійовичу  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/45 

с.Боратин            

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Подольчуку М.А. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Подольчуку  Михайлу Анатолійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Подольчуку  Михайлу Анатолійовичу площею  0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:005:0001для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:005:0001 громадянину Подольчуку  Михайлу Анатолійовичу для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2500 га  громадянину  Подольчуку  Михайлу Анатолійовичу  для  ведення особистого 

селянського господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/46 

с.Боратин               

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Купріянчику О.Ю. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Купріянчику  Олегу  Юрійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Купріянчику  Олегу  Юрійовичу площею  0,5317 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0124 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5317 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0124  громадянину Купріянчику  Олегу  Юрійовичу  для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,5317 га  громадянину  Купріянчику  Олегу  Юрійовичу для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/47 

с.Боратин                  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Шабалі  А.І. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Шабалі  Анастасії Іванівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Шабалі  Анастасії  Іванівні  площею  0,0697 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі Оздів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722881600:02:001:4000 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0697 га, кадастровий  номер  

0722881600:02:001:4000  громадянці Шабалі  Анастасії  Іванівні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,0697 га  громадянці  Шабалі  Анастасії  Іванівні  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/48 

с.Боратин                  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Мосюк  Л.М. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Мосюк  Людмилі  Миколаївні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Мосюк  Людмилі  Миколаївні  площею  1,8000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0062  для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  1,8000 га, кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0062  громадянці Мосюк  Людмилі  Миколаївні   для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

1,8000 га  громадянці  Мосюк  Людмилі  Миколаївні  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/49 

с.Боратин                  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Мосюку  В.С. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Мосюку  Віталію  Сергійовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

              1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину  

Мосюку  Віталію  Сергійовичу  площею  1,3808 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0053  для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  1, 3808 га, кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0053  громадянину Мосюку  Віталію  Сергійовичу  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

1, 3808 га  громадянину  Мосюку  Віталію  Сергійовичу  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/50 

с.Боратин                  

  

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Березі  Г.Б. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Березі  Ганні Богданівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці  

Березі Ганні Богданівні  площею  0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в 

селі  Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0021  для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0021  громадянці  Березі Ганні Богданівні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2500 га  громадянці  Березі Ганні Богданівні   для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/51 

с.Боратин                   

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Риковській  Н.П. 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Риковській Ніні Петрівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці  

Риковській Ніні Петрівні  площею  0,1813 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі  Романівка  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885200:02:001:2440  

для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 1813 га, кадастровий  номер  

0722885200:02:001:2440  громадянці  Риковській Ніні Петрівні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0, 1813 га  громадянці  Риковській Ніні Петрівні  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                               Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/52 

с.Боратин                     

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Панасюку Ю.М. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Панасюку  Юрію  Миколайовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину  

Панасюку  Юрію  Миколайовичу площею  0,4593 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі  Романівка  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:02:001:0009  для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 4593 га, кадастровий  номер  

0722885200:02:001:0009  громадянину  Панасюку  Юрію  Миколайовичу  для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0, 4593 га  громадянину  Панасюку  Юрію  Миколайовичу  для  ведення особистого 

селянського господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/53 

с.Боратин                       

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Сидорчуку А.В. 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Сидорчуку  Арсену  Володимировичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину  

Сидорчуку  Арсену  Володимировичу  площею  0,5400 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі  Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0050  для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 5400 га, кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0050  громадянину  Сидорчуку  Арсену  Володимировичу для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0, 5400 га  громадянину  Сидорчуку  Арсену  Володимировичу  для  ведення особистого 

селянського господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/54 

с.Боратин                         

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Гвоздецькій  В.В. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Гвоздецькій  Валентині  Володимирівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці  

Гвоздецькій  Валентині  Володимирівні  площею  1,4702 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0120  для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  1,4702  га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0120   громадянці  Гвоздецькій  Валентині  Володимирівні  для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

1,4702  га  громадянці  Гвоздецькій  Валентині  Володимирівні   для  ведення особистого 

селянського господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/55 

с.Боратин                           

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Боярину Р.А. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Боярину  Роману  Анатолійовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину  

Боярину  Роману  Анатолійовичу площею  0,0300 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0128  для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0300 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0128   громадянину  Боярину  Роману  Анатолійовичу  для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,0300 га  громадянину  Боярину  Роману  Анатолійовичу  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/56 

с.Боратин                           

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Кошулинській  Л.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Кошулинській  Людмилі  Віталіївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці  

Кошулинській  Людмилі  Віталіївні  площею  0,3696 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі  Романівка  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:02:001:0012  для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,3696 га, кадастровий  номер  

0722885200:02:001:0012   громадянці  Кошулинській  Людмилі  Віталіївні  для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,3696 га  громадянці  Кошулинській  Людмилі  Віталіївні  для  ведення особистого 

селянського господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/57 

с.Боратин                           

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Сидорчук Л.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Сидорчук  Лілії  Максимівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці  

Сидорчук  Лілії  Максимівні  площею  1,1997 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі  Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722883200:01:001:0063  для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  1,1997 га, кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0063   громадянці Сидорчук  Лілії  Максимівні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

1,1997 га  громадянці  Сидорчук  Лілії  Максимівні  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/58 

с.Боратин                           

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Ільюк В.С. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Ільюк  Валентині  Степанівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці  

Ільюк  Валентині  Степанівні  площею  0,2839 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі  Голишів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0002  для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2839  га, кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0002  громадянці Ільюк  Валентині  Степанівні   для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2839 га  громадянці  Ільюк  Валентині  Степанівні  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/59 

с.Боратин                           

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Москві Л.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Москві  Лілії  Володимирівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці  

Москві  Лілії  Володимирівні  площею  0,5675 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі  Голишів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:02:001:6700  для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5675 га, кадастровий  номер  

0722880700:02:001:6700  громадянці Москві  Лілії  Володимирівні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,5675 га  громадянці  Москві  Лілії  Володимирівні   для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/60 

с.Боратин                              

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Бандурі  В.І. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Бандурі  Віктору  Івановичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину  

Бандурі  Віктору  Івановичу   площею  0,3000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0137  

для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,3000 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0137  громадянину  Бандурі  Віктору  Івановичу  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,3000 га  громадянину  Бандурі  Віктору  Івановичу  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/61 

с.Боратин                              

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Павлюку С.С. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Павлюку  Сергію  Сергійовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

                                                        В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину  

Павлюку  Сергію  Сергійовичу   площею  0,5000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі  Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722883200:01:016:3605  для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5000 га, кадастровий  номер  

0722883200:01:016:3605  громадянину  Павлюку  Сергію  Сергійовичу  для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,5000 га  громадянину  Павлюку  Сергію  Сергійовичу  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/62 

с.Боратин                                

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Мартинюку П.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Мартинюку  Петру Володимировичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину  

Мартинюку  Петру Володимировичу   площею  0,2287 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі  Ратнів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885400:01:001:1947 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2287 га, кадастровий  номер  

0722885400:01:001:1947  громадянину  Мартинюку  Петру Володимировичу  для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2287 га  громадянину  Мартинюку  Петру Володимировичу  для  ведення особистого 

селянського господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/63 

с.Боратин                                  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Рудецькому  В.Г. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Рудецькому  Володимиру  Григоровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину  

Рудецькому  Володимиру  Григоровичу  площею  0,3500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі  Гірка Полонка  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0009 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,3500 га, кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0009  громадянину  Рудецькому  Володимиру  Григоровичу  для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,3500 га  громадянину  Рудецькому  Володимиру  Григоровичу  для  ведення особистого 

селянського господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/64 

с.Боратин                                    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Гаталюк С.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Гаталюк  Світлані Вікторівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Гаталюк  Світлані Вікторівні  площею  0,5000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Вербаїв Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:02:001:0001 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5000 га, кадастровий  номер  

0722885100:02:001:0001  громадянці  Гаталюк  Світлані Вікторівні для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,5000 га  громадянці  Гаталюк  Світлані Вікторівні для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/65 

с.Боратин                                    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Полюшко М.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Полюшко  Михайлу  Васильовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  :  

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Полюшко  Михайлу  Васильовичу  площею  0,0637 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Рованці Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0105 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0637 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0105  громадянину  Полюшко  Михайлу  Васильовичу  для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0, 0637 га  громадянину  Полюшко  Михайлу  Васильовичу  для  ведення особистого 

селянського господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/66 

с.Боратин                                       

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Літковичу  С.Л. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Літковичу Сергію  Леонідовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Літковичу Сергію  Леонідовичу площею  0,6346 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться на території Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:05:000:0002 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,6346 га, кадастровий  номер  

0722880700:05:000:0002  громадянину Літковичу Сергію  Леонідовичу  для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0, 6346 га  громадянину  Літковичу Сергію  Леонідовичу  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

  

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/67 

с.Боратин                                         

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Ковальчуку О.О. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Ковальчуку  Олександру Олександровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  

в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

              1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Ковальчуку  Олександру Олександровичу площею  0,3990 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  

яка  знаходиться на території Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:05:000:0001 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 3990 га, кадастровий  номер  

0722880700:05:000:0001  громадянину Ковальчуку  Олександру Олександровичу для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0, 3990 га  громадянину  Ковальчуку  Олександру Олександровичу  для  ведення особистого 

селянського господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/68 

с.Боратин                                         

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Никончуку М.Я. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Никончуку  Миколі  Ярославовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  :   

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Никончуку  Миколі  Ярославовичу  площею  0,5000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Радомишль Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0105 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5000 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0105  громадянину  Никончуку  Миколі  Ярославовичу   для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0, 5000 га  громадянину  Никончуку  Миколі  Ярославовичу   для  ведення особистого 

селянського господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/69 

с.Боратин                                           

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Кулішу  Д.Ю. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Кулішу  Дмитру  Юрійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Кулішу  Дмитру  Юрійовичу   площею  0,5000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Суховоля  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:03:001:0009 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5000 га, кадастровий  номер  

0722885200:03:001:0009  громадянину  Кулішу  Дмитру  Юрійовичу   для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0, 5000 га  громадянину  Кулішу  Дмитру  Юрійовичу   для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/70 

с.Боратин                                             

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Кулішу Ю.П. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Кулішу   Юрію Петровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Кулішу  Юрію Петровичу   площею  0,5000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі Суховоля  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885200:03:001:0010 

для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5000 га, кадастровий  номер  

0722885200:03:001:0010  громадянину  Кулішу  Юрію Петровичу   для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0, 5000 га  громадянину  Кулішу  Юрію Петровичу   для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/71 

с.Боратин                                                

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність  Місюк А.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Місюк  Анні  Миколаївні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Місюк  Анні  Миколаївні  площею  0,3140 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722883200:01:001:0066 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 3140 га, кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0066  громадянці  Місюк  Анні  Миколаївні   для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0, 3140 га  громадянці  Місюк  Анні  Миколаївні   для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/72 

с.Боратин                                                

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Місюк  А.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Місюк  Анні  Миколаївні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Місюк  Анні  Миколаївні  площею  0,0658 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722883200:01:001:0064 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 0658  га, кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0064  громадянці  Місюк  Анні  Миколаївні   для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0, 0658 га  громадянці  Місюк  Анні  Миколаївні   для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/73 

с.Боратин                                                

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність  Лук’янчуку М.Р. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Лук’янчуку  Миколі  Руслановичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Лук’янчуку  Миколі  Руслановичу  площею  2,0000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0070 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  2,0000  га, кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0070  громадянину  Лук’янчуку  Миколі  Руслановичу  для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

2,0000 га  громадянину  Лук’янчуку  Миколі  Руслановичу  для  ведення особистого 

селянського господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/74 

с.Боратин                                                

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність  Михальчук  В.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Михальчук  Віті  Володимирівні   та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Михальчук  Віті  Володимирівні   площею  0,5000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Романівка  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:02:001:0008  для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5000 га, кадастровий  номер  

0722885200:02:001:0008  громадянці  Михальчук  Віті  Володимирівні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,5000  га  громадянці  Михальчук  Віті  Володимирівні  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/75 

с.Боратин                                                   

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність  Поліщук  Л.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Поліщук  Лії  Василівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Поліщук  Лії  Василівні  площею  0,5000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в 

селі Романівка  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885200:02:001:0010  

для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5000 га, кадастровий  номер  

0722885200:02:001:0010  громадянці  Поліщук  Лії  Василівні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,5000  га  громадянці  Поліщук  Лії  Василівні  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/76 

с.Боратин                                                     

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність  Лук’янчуку В.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину   

Володимировичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Лук’янчуку  Володимиру  Володимировичу  площею  0,5000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  

яка  знаходиться в селі Романівка  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:02:001:0011 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5000  га, кадастровий  номер  

0722885200:02:001:0011  громадянину  Лук’янчуку  Володимиру  Володимировичу   для  

ведення особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,5000 га  громадянину  Лук’янчуку  Володимиру  Володимировичу   для  ведення особистого 

селянського господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/77 

с.Боратин                                                      

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність  Панасюку  Р.П. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Панасюку  Руслану  Петровичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Панасюку  Руслану  Петровичу   площею  0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0022 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500  га, кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0022  громадянину  Панасюку  Руслану  Петровичу    для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2500 га  громадянину  Панасюку  Руслану  Петровичу  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/78 

с.Боратин                                                         

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність  Пливуну Т.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Пливуну  Тарасу  Володимировичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Пливуну  Тарасу  Володимировичу  площею  0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:011:0004 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500  га, кадастровий  номер  

0722882900:01:011:0004  громадянину  Пливуну  Тарасу  Володимировичу  для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2500 га  громадянину  Пливуну  Тарасу  Володимировичу  для  ведення особистого 

селянського господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/79 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність  Панасюк  І.П. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Панасюк  Іванні  Петрівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Панасюк  Іванні  Петрівні  площею  0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0019 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500  га, кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0019  громадянці  Панасюк  Іванні  Петрівні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2500 га  громадянці  Панасюку  Іванні  Петрівні  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/80 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність  Кондратюк О.П. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Кондратюк  Оксані  Петрівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Кондратюк  Оксані  Петрівні  площею  0,7511 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Радомишль  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:01:001:0018 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 7511 га, кадастровий  номер  

0722885200:01:001:0018  громадянці  Кондратюк  Оксані  Петрівні   для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0, 7511 га  громадянці  Кондратюк  Оксані  Петрівні  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/81 

  с.Боратин     

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність  Супрунюк  Н.О. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Супрунюк  Надії Олександрівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Супрунюк  Надії Олександрівні  площею  0,2350 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Оздів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722881600:02:001:0003 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2350 га, кадастровий  номер  

0722881600:02:001:0003 громадянці  Супрунюк  Надії Олександрівні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0, 2350 га  громадянці Супрунюк  Надії Олександрівні  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/82 

с.Боратин       

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність  Маркову О.В.. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Маркову  Олександру  Володимировичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  :    

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Маркову  Олександру  Володимировичу  площею  0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Радомишль  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:01:001:0020 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500  га, кадастровий  номер  

0722885200:01:001:0020  громадянину  Маркову  Олександру  Володимировичу  для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2500 га  громадянину  Маркову  Олександру  Володимировичу   для  ведення особистого 

селянського господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/83 

с.Боратин       

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність  Гусак Н.І. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Гусак  надії  іванівані Маркову  Олександру  Володимировичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 

118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Гусак  Надії  Іванівні  площею  0,0664 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в селі 

Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0143 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 0664  га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0143  громадянці  Гусак  Надії  Іванівні   для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0, 0664 га  громадянці  Гусак  Надії  Іванівні   для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/84 

с.Боратин         

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність  Новосад О.П. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Новосад  Ользі  Петрівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Новосад  Ользі  Петрівні  площею  0,3000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в 

селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0140 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,3000  га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0140  громадянці  Новосад  Ользі  Петрівні  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,3000 га  громадянці  Новосад  Ользі  Петрівні  для  ведення особистого селянського 

господарства .    

         4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



   

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  №  4/85                                               

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Черняк Н.М. 

               Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Черняк Наталії Миколаївні та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу 

України, ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи  

позитивне  рішення постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування , 

сільського господарства та екології, сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

                  1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Черняк Наталії Миколаївні  площею  0,1830 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка знаходиться 

в селі Боратин   Боратинської сільської ради, кадастровий номер 0722880700:01:001:2985 для  

ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – 

секція А 01.03.    

                   2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1830 га, кадастровий номер 

0722880700:01:001:2985   громадянці  Черняк  Наталії Миколаївні  для ведення особистого 

селянського господарства. 

                 3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  

площею 0,1830 га   громадянці Черняк Наталії Миколаївні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

                 4.  Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 

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

земельних відносин, природокористування , сільського господарства та екології.    

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК     

Ярослав Саченок 

 



   

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  №  4/86                                                 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Солодусі Н.Г. 

               Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Солодусі Наталії Григорівні та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу 

України, ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи  

позитивне  рішення постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування , 

сільського господарства та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

                  1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Солодусі Наталії Григорівні  площею  0,1000 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка знаходиться 

в селі Рованці   Боратинської сільської ради, кадастровий номер 0722880700:04:001:0139 для  

ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – 

секція А 01.03.    

                   2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1000 га, кадастровий номер 

0722880700:04:001:0139   громадянці  Солодусі Наталії Григорівні  для ведення особистого 

селянського господарства. 

                 3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  

площею 0,1000 га   громадянці Солодусі Наталії Григорівні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

                 4.  Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 

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

земельних відносин, природокористування , сільського господарства та екології.    

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК     

Ярослав Саченок 

 



   

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  № 4/87                                                  

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Залеті О.А. 

               Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Залеті Олександру Андрійовичу та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу 

України, ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи  

позитивне  рішення постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування , 

сільського господарства та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

                  1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Залеті Олександру Андрійовичу  площею  0,2863 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка 

знаходиться в селі Боратин   Боратинської сільської ради, кадастровий номер 

0722880700:01:001:0030 для  ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового 

призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

                   2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2863 га, кадастровий номер 

0722880700:01:001:0030   громадянину Залеті Олександру Андрійовичу  для ведення 

особистого селянського господарства. 

                 3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  

площею 0,2863 га   громадянину Залеті Олександру Андрійовичу  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

                 4.  Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 

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

земельних відносин, природокористування , сільського господарства та екології.    

 

 

 

Сільський   голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК     

Ярослав Саченок 

 



   

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  №  4/88                                                 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Мельничуку О.А.  

               Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину  

Мельничуку Олександру Андрійовичу та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 186 Земельного 

кодексу України, ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , 

враховуючи  позитивне  рішення постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування , сільського господарства та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

                  1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Мельничуку Олександру Андрійовичу  площею  0,1700 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка 

знаходиться в селі Городище   Боратинської сільської ради, кадастровий номер 

0722880300:02:001:3488 для  ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового 

призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

                   2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1700 га, кадастровий номер 

0722880300:02:001:3488   громадянину Мельничуку Олександру Андрійовичу  для ведення 

особистого селянського господарства. 

                 3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  

площею 0,1700 га   громадянину Мельничуку  Олександру Андрійовичу  для  ведення  

особистого селянського господарства. 

                 4.  Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 

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

земельних відносин, природокористування , сільського господарства та екології.    

 

 

 

Сільський   голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК     

Ярослав Саченок 

 



   

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  №  4/89                                                 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Ковбу М.І. 

 

               Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину  

Ковбу Миколі Івановичу та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, 

ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи  позитивне  

рішення постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування , сільського 

господарства та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Ковбу Миколі Івановичу  площею  0,2502 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка знаходиться в 

селі Промінь   Боратинської сільської ради, кадастровий номер 0722885100:01:001:0038 для  

ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – 

секція А 01.03.    

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2502 га, кадастровий номер 

0722885100:01:001:0038   громадянину Ковбу Миколі Івановичу  для ведення особистого 

селянського господарства. 

          3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2502 га   громадянину Ковбу Миколі Івановичу  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

           4.  Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 

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

земельних відносин, природокористування , сільського господарства та екології.    

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК     

Ярослав Саченок 

 



   

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  №  4/90                                                 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  МірошниченкоЛ.В. 

 

           Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Мірошниченко Ларисі Володимирівні та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 186 Земельного 

кодексу України, ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , 

враховуючи  позитивне  рішення постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

           1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Мірошниченко Ларисі Володимирівні  площею  0,1433 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка 

знаходиться в селі Лаврів   Боратинської сільської ради, кадастровий номер 

0722883200:01:001:0076 для  ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового 

призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

            2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1433 га, кадастровий номер 

0722883200:01:001:0076   громадянці  Мірошниченко Ларисі Володимирівні  для ведення 

особистого селянського господарства. 

            3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,1433 га   громадянці Мірошниченко Ларисі Володимирівні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

            4.  Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 

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

земельних відносин, природокористування , сільського господарства та екології.    

 

 

 

Сільський   голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК     

Ярослав Саченок 

 



   

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  № 4/91                                                  

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Боблях О.М. 

            Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Боблях Ользі Миколаївні та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, 

ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи  позитивне  

рішення постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування , сільського 

господарства та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Боблях Ользі Миколаївні  площею  0,4796 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка знаходиться в 

селі Вербаїв   Боратинської сільської ради, кадастровий номер 0722885100:02:001:5069 для  

ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – 

секція А 01.03.    

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,4796 га, кадастровий номер 

0722880700:02:001:5069   громадянці  Боблях Ользі Миколаївні  для ведення особистого 

селянського господарства. 

          3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,4796 га   громадянці Боблях Ользі Миколаївні  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

          4.  Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 

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

земельних відносин, природокористування , сільського господарства та екології.    

 

 

 

Сільський   голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК     

Ярослав Саченок 

 



   

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  №  4/92                                                 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Бобляху І.М. 

 

           Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Бобляху Ігору Миколайовичу та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу 

України, ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи  

позитивне  рішення постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування , 

сільського господарства та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

           1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Бобляху Ігору Миколайовичу  площею  0,2572 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка 

знаходиться в селі Вербаїв Боратинської сільської ради, кадастровий номер 

0722885100:02:001:0003 для  ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового 

призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2572 га, кадастровий номер 

0722880700:02:001:0003   громадянину  Бобляху  Ігору Миколайовичу  для ведення особистого 

селянського господарства. 

           3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2572 га   громадянину Бобляху Ігору Миколайовичу  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

           4.  Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 

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

земельних відносин, природокористування , сільського господарства та екології.    

 

 

 Сільський   голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК     

Ярослав Саченок 

 



   

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  №  4/93                                                 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Крещук Д.В. 

            Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Крещук Діані Вікторівні та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, 

ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи  позитивне  

рішення постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування , сільського 

господарства та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

            1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Крещук Діані Вікторівні площею  0,2290 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка знаходиться в 

селі Коршів   Боратинської сільської ради, кадастровий номер 0722882900:02:000:0016 для  

ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – 

секція А 01.03.    

            2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2290 га, кадастровий номер 

0722882900:02:000:0016   громадянці  Крещук Діані Вікторівні  для ведення особистого 

селянського господарства. 

           3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2290 га   громадянці Крещук Діані Вікторівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

           4.  Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 

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

земельних відносин, природокористування , сільського господарства та екології.    

 

 

 

Сільський   голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК     

Ярослав Саченок 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  №  4/94                                                 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Березі П.І. 

           Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Березі Павлу Івановичу та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, 

ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи  

позитивне  рішення постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування , 

сільського господарства та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Березі Павлу Івановичу площею  0,2500 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка знаходиться в 

селі Коршів   Боратинської сільської ради, кадастровий номер 0722882900:01:001:0035 для  

ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – 

секція А 01.03.    

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2500 га, кадастровий номер 

0722882900:01:001:0035   громадянину Березі Павлу Івановичу  для ведення особистого 

селянського господарства. 

          3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2500 га   громадянину Березі Павлу Івановичу  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

          4.  Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 

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

земельних відносин, природокористування , сільського господарства та екології.    

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК     

Ярослав Саченок 

 



   

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  № 4/95                                                  

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Крещуку В.М. 

          Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Крещуку Віктору Миколайовичу та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу 

України, ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи  

позитивне  рішення постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування , 

сільського господарства та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Крещуку Віктору Миколайовичу площею  0,5098 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка 

знаходиться в селі Коршів   Боратинської сільської ради, кадастровий номер 

0722882900:01:001:0036 для  ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового 

призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

         2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,5098 га, кадастровий номер 

0722882900:01:001:0036   громадянину Крещуку Віктору Миколайовичу  для ведення 

особистого селянського господарства. 

         3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,5098 га   громадянину Крещуку Віктору Миколайовичу  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

          4.  Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 

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

земельних відносин, природокористування , сільського господарства та екології.    

 

 

 

Сільський   голова                                                                                               Сергій ЯРУЧИК     

Ярослав Саченок 

 



   

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  № 4/96                                                  

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Ющуку Ю.П. 

               Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Ющуку Юрію Павловичу та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу 

України, ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи  

позитивне  рішення постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування , 

сільського господарства та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Ющуку Юрію Павловичу площею  0,2500 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка знаходиться в 

селі Коршів   Боратинської сільської ради, кадастровий номер 0722882900:02:000:0011 для  

ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – 

секція А 01.03.    

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2500 га, кадастровий номер 

0722882900:02:000:0011   громадянину Ющуку Юрію Павловичу  для ведення особистого 

селянського господарства. 

          3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2500 га   громадянину Ющуку Юрію Павловичу  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

          4.  Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 

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

земельних відносин, природокористування , сільського господарства та екології.    

 

 

 

Сільський   голова                                                                                               Сергій ЯРУЧИК     

Ярослав Саченок 

 



   

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  № 4/97                                                  

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Ющуку О.П. 

 

            Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Ющуку Олександру Павловичу та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу 

України, ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи  

позитивне  рішення постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування , 

сільського господарства та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

            1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Ющуку Олександру Павловичу площею  0,2500 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка 

знаходиться в селі Коршів   Боратинської сільської ради, кадастровий номер 

0722882900:02:000:0009 для  ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового 

призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

             2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2500 га, кадастровий номер 

0722882900:02:000:0009   громадянину Ющуку Олександру Павловичу  для ведення 

особистого селянського господарства. 

             3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  

площею 0,2500 га   громадянину Ющуку Олександру Павловичу  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

              4.  Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 

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

земельних відносин, природокористування , сільського господарства та екології.    

 

 

Сільський   голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК     

Ярослав Саченок 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  № 4/98                                                  

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Оксенюк Ю.І. 

            Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Оксенюк  Юлії  Іванівні та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, 

ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи  позитивне  

рішення постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування , сільського 

господарства та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

         1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Оксенюк  Юлії  Іванівні  площею  0,2500 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка знаходиться в 

селі Коршів   Боратинської сільської ради, кадастровий номер 0722882900:01:002:0015 для  

ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – 

секція А 01.03.    

         2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2500 га, кадастровий номер 

0722882900:01:002:0015  громадянці Оксенюк  Юлії  Іванівні  для ведення особистого 

селянського господарства. 

         3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2500 га   громадянці Оксенюк  Юлії  Іванівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

          4.  Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 

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

земельних відносин, природокористування , сільського господарства та екології.    

 

 

 

Сільський   голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК     

Ярослав Саченок 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  № 4/99                                                  

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Ющуку С.П. 

            Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Ющуку  Сергію Павловичу та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу 

України, ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи  

позитивне  рішення постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування , 

сільського господарства та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

         1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Ющуку Сергію Павловичу площею  0,2500 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка знаходиться 

в селі Коршів   Боратинської сільської ради, кадастровий номер 0722882900:02:000:0012 для  

ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – 

секція А 01.03.    

         2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2500 га, кадастровий номер 

0722882900:02:000:0012   громадянину Ющуку Сергію  Павловичу  для ведення особистого 

селянського господарства. 

         3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 

0,2500 га   громадянину Ющуку Сергію Павловичу  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

          4.  Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 

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

земельних відносин, природокористування , сільського господарства та екології.    

 

 

Сільський   голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК     

Ярослав Саченок 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/100 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  Рудницькому  В.О. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Рудницькому  Віталію  Олександровичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Рудницькому  Віталію  Олександровичу  площею 0,1196 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0038 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1196 га  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0038 громадянину  Рудницькому  Віталію  Олександровичу  для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка).    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1196 га  громадянину  Рудницькому  Віталію  Олександровичу   для  будівництва  та  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/101 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Сюйві Т.І. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Сюйві Тетяні Іванівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Сюйві Тетяні Іванівні площею 0,1000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі 

Рованці Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0075 для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1000 га кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0075  громадянці Сюйві Тетяні Іванівні для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1000 га  громадянці  Сюйві Тетяні Іванівні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/102 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Мудросі М.І. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Мудрохи Мирослави Ігорівни та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

              1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Мудросі Мирославі Ігорівні площею 0,1053 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі Боратин Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:0028 для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1053 га кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0028 громадянці Мудросі Мирославі Ігорівні для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1053 га  громадянці  Мудросі Мирославі Ігорівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/103 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Мудросі К.В. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Мудрохи  Катерини Вікторівни та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Мудросі Катерині Вікторівни площею 0,1628 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі Боратин Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:0029 для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1628 га  громадянці Мудросі 

Катерині Вікторівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1628 га  громадянці  Мудросі Катерині Вікторівні для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/104 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Клімащуку Д.В. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Клімащуку Дмитру Валерійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Клімащуку Дмитру Валерійовичу площею 0,1305 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться в селі Рованці Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:7905 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1305 га кадастровий  номер  

0722880700:04:001:7905  громадянину Клімащуку Дмитру Валерійовичу для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1305 га  громадянину Клімащуку Дмитру Валерійовичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/105 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Зайцеву Д.К. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Зайцеву Денису Костянтиновичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Зайцеву Денису Костянтиновичу площею 0,1375 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0032 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1375 га кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0032 громадянину Зайцеву Денису Костянтиновичу для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1375 га  громадянину Зайцеву Денису Костянтиновичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/106 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Сюйві М.М. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Сюйві Марії Миколаївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Сюйві Марії Миколавні площею 0,1000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться в 

селі Рованці   Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0040 для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1000 га кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0040  громадянці Сюйві Марії Миколаївні для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1000 га  громадянці Сюйві Марії Миколаївні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/107 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Палієнко А.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Палієнко А.В. та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, ст. 26   

п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  

рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Палієнко Анні Володимирівні площею 0,1002 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться в селі Рованці   Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0084 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1002 га  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0084 громадянці Палієнко Анні Володимирівні для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1002 га  громадянці Палієнко Анні Володимирівні для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                               Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/108 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Максимчук І.В. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Максимчук Ірині Володимирівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Максимчук Ірині Володимирівні площею 0,1007 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться в селі Рованці   Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0070 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1007 га кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0070 громадянці Максимчук Ірині Володимирівні для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1007 га  громадянці Максимчук Ірині Володимирівні для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/109 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Дмитрук О.В. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Дмитрук Оксані Володимирівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  

Дмитрук Оксані Володимирівні площею 0,1003 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться в селі Рованці   Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:8046 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1003 га кадастровий  номер  

0722880700:04:001:8046 громадянці Дмитрук Оксані  Володимирівні для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1003 га  громадянці  Дмитрук Оксані Володимирівні для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

  

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/110 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Галайді Н.П. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Галайді Наталії Павлівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  

Галайді Наталії Павлівні  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться в 

селі Рованці   Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0081 для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0081  громадянці Галайді Наталії Павлівні для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,2500 га  громадянці   Галайді Наталії Павлівні для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

  

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/111 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Супронюк С.В. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Супронюк Світлани Володимирівни та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  

Супронюк Світлані Володимирівні   площею 0,1003 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться в селі Рованці   Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0082 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1003 га ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0082  громадянці Супронюк Світлані Володимирівні  для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1003 га  громадянці Супронюк Світлані Володимирівні для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                        

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/112 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Кохану С.А. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Кохану Сергію Андрійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Кохану Сергію Андрійовичу   площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться 

в селі Рованці   Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0083 для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0083 громадянину Кохану Сергію Андрійовичу   для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,2500 га  громадянину Кохану Сергію Андрійовичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

  

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/113 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Литвинюку В.В. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Литвинюку Василю Володимировичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Литвинюку Василю Володимировичу   площею 0,1007 га  (згідно КВЗУ 007.01 – 

малоповерхова забудова),  яка  знаходиться в селі Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:0092 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1007га кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0092  громадянину Литвинюку Василю Володимировичу   для  будівництва  

та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1007 га  громадянину Литвинюку Василю Володимировичудля  будівництва  та  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/114 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Супронюку В.О. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Супронюку Володимиру Оверковичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Супронюку Володимиру Оверковичу площею 0,1011 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться в селі Рованці   Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:8050 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1011га кадастровий  номер  

0722880700:04:001:8050  громадянину Супронюку Володимиру Оверковичу для  будівництва  

та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1011 га  громадянину Супронюку Володимиру Оверковичу для  будівництва  та  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/115 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Приходьку В.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Приходьку Вадиму Володимировичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Приходьку Вадиму Володимировичу площею 0,1500 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться в селі Новостав  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0006 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1500 га кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0006  громадянину Приходьку Вадиму Володимировичу для  будівництва  

та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1500 га  громадянину Приходьку Вадиму Володимировичу для  будівництва  та  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/116 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Приходьку В.А. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Приходьку Володимиру Анатолійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Приходьку  Володимиру Анатолійовичу площею 0,1500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Новостав  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:03:001:6446 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1500 га кадастровий  номер  

0722880700:03:001:6446  громадянину Приходьку Володимиру Анатолійовичу для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка).    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1500 га  громадянину Приходьку Володимиру Анатолійовичу для  будівництва  та  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



                                                                         

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/117 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Куцик Є.В. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Куцик  Євгенії Василівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Куцик  Євгенії Василівні   площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться в 

селі Коршовець   Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:03:001:4843 

для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 2500 га, кадастровий  номер  

0722885100:03:001:4843 громадянці Куцик  Євгенії Василівні   для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 2500 га  громадянці Куцик  Євгенії Василівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Спеціалісту - землевпоряднику сільської ради Аллі Сафоновій внести  відповідні  

зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/118 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Шпак Л.С. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Шпак Людмилі Степанівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Шпак Людмилі Степанівні площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі Мстишин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:05:001:4819 

для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га кадастровий  номер  

0722885100:05:001:4819  громадянці Шпак Людмилі Степанівні для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1200 га  громадянці Шпак Людмилі Степанівні для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/119 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Менькачу Е.В. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Менькачу Едуарду Васильовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Менькачу Едуарду Васильовичу  площею 0,1430 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться в селі Цеперів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880300:04:000:3722 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1430 га кадастровий  номер  

0722880300:04:000:3722  громадянину Менькачу Едуарду Васильовичу для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1430 га  громадянину  Менькачу Едуарду Васильовичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/120 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Случик В.М. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Случик  Валентині Миколаївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Случик  Валентині Миколаївні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться в селі Рованці   Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0122 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 2500 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0122 громадянці Случик  Валентині Миколаївні  для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, , 2500 га  громадянці Случик  Валентині Миколаївні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/121 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Кримчук  М.Є. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Кримчук  Мар’яні Євгенівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Кримчук  Мар’яні Євгенівні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться 

в селі Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:002:0013 для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 2500 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0013 громадянці Кримчук  Мар’яні Євгенівні  для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 2500 га  громадянці Кримчук  Мар’яні Євгенівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

  



                                                                         

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/122 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Бочкаль І.В. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Бочкаль  Ірині Володимирівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Бочкаль  Ірині Володимирівні  площею 0,1037 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0036 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 1037 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0036 громадянці Бочкаль  Ірині Володимирівні  для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 1037 га  громадянці Бочкаль  Ірині Володимирівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/123 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Повх Т.М. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Повх  Тетяні Миколаївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Повх  Тетяні Миколаївні  площею 0,1808 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться в 

селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:0039 для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 1808 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0039 громадянці Повх  Тетяні Миколаївні  для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 1808 га  громадянці Повх  Тетяні Миколаївні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/124 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Гордійчуку  В.А. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Гордійчуку   Віктору Андрійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Гордійчуку Віктору  Андрійовичу  площею 0,1642 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0040 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 1642 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0040  громадянину  Гордійчуку Віктору  Андрійовичу  для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 1642 га  громадянину  Гордійчуку Віктору  Андрійовичу   для  будівництва  та  

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

        4. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/125 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Байрак Р.А. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Байрак  Роману  Андрійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Байрак  Роману Андрійовичу  площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться 

в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:0035 для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 1200 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0035  громадянину  Байрак  Роману Андрійовичу  для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 1200 га  громадянину  Байрак  Роману Андрійовичу   для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/126 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Самчику С.П. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Самчику  Сергію  Петровичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Самчику  Сергію  Петровичу   площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться 

в селі Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722883200:01:016:0001 для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га, кадастровий  номер  

0722883200:01:016:0001  громадянину  Самчику  Сергію  Петровичу   для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 2500 га  громадянину  Самчику  Сергію  Петровичу    для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/127 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Панасюку  Ю.М. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Панасюку  Юрію  Михайловичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Панасюку  Юрію  Михайловичу   площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться в селі Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0016 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 2500 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0016  громадянину  Панасюку  Юрію  Михайловичу  для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 2500 га  громадянину  Панасюку  Юрію  Михайловичу   для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  
з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

 



БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/128 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Мельничуку  О.В. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Мельничуку  Олександру  Вікторовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Мельничуку  Олександру  Вікторовичу  площею 0,2400 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться в селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0136 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 2400 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0136  громадянину  Мельничуку  Олександру  Вікторовичу  для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка).    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 2400 га  громадянину  Мельничуку  Олександру  Вікторовичу   для  будівництва  та  

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

        4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК    

Ярослав Саченок                                                                  

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 



ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/129 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Королюк Н.П. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Королюк  Наталії  Петрівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Королюк  Наталії  Петрівні  площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться 

в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:0041 для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0,1200 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0041 громадянці Королюк  Наталії  Петрівні  для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 1200 га  громадянці Королюк  Наталії  Петрівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК       

Ярослав Саченок                                                                            

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 



ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/130 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Зусько А.О. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Зусько  Анастасіїї  Олександрівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Зусько  Анастасіїї  Олександрівні  площею 0,1111 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться в селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0127 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0, 1111 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0127 громадянці Зусько  Анастасіїї  Олександрівні  для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 1111га  громадянці Зусько  Анастасіїї  Олександрівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

  

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 



ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/131 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Дігалевич С.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Дігалевич  Світлані Миколаївні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Дігалевич  Світлані Миколаївні  площею 0,1498 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться в селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0019 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0, 1498 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0019 громадянці Дігалевич  Світлані Миколаївні  для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 1498га  громадянці Дігалевич  Світлані Миколаївні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 



ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року № 4/132 

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Маркову О.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Маркову  Олександру  Володимировичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Маркову  Олександру  Володимировичу  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться в селі Радомишль  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:01:001:0029  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0,2500 га, кадастровий  номер  

0722885200:01:001:0029  громадянину  Маркову  Олександру  Володимировичу   для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка).    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 2500 га  громадянину Маркову  Олександру  Володимировичу  для  будівництва  та  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 



ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня  2021  №  4/133 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Сесюк  Н.Л. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Сесюк  Нелі  Леонідівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Сесюк  Нелі  Леонідівні  площею 0,2400 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться в 

селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0138  для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0,2400 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0138  громадянці  Сесюк  Нелі  Леонідівні  для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 2400 га  громадянці Сесюк  Нелі  Леонідівні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

  

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 



ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня  2021  №  4/134 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Заїці  Н.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Заїці  Надії  Володимирівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Заїці  Надії  Володимирівні  площею 0,1793 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться 

в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:0042  

для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0,1793 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0042  громадянці  Заїці  Надії  Володимирівні  для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1793 га  громадянці Заїці  Надії  Володимирівні   для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

  

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 



ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня  2021  №  4/135 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Михайлюку Б.Л. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Михайлюку  Борису Леонтійовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Михайлюку  Борису Леонтійовичу  площею 0,2277 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0043  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0,2277 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0043  громадянину  Михайлюку  Борису Леонтійовичу  для  будівництва  

та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 2277 га  громадянину Михайлюку  Борису Леонтійовичу   

для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка).    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

  

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 



ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня  2021  №  4/136 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Куліш Н.П. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Куліш Надії  Петрівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Куліш Надії  Петрівні  площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться в селі 

Новостав  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:03:001:6223  для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0,1200 га, кадастровий  номер  

0722880700:03:001:6223  громадянці  Куліш Надії  Петрівні для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 1200 га  громадянці Куліш Надії  Петрівні  для будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 



ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня  2021  №  4/137 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність  Мартинюку В.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Мартинюку  Валерію  Васильовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Мартинюку  Валерію  Васильовичу  площею 0,2000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться в селі Ратнів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885400:03:000:0002  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0,2000 га, кадастровий  номер  

0722885400:03:000:0002  громадянину  Мартинюку  Валерію  Васильовичу  для  будівництва  

та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 2000 га  громадянину Мартинюку  Валерію  Васильовичу  для будівництва  та  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 



ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня  2021  №  4/138 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність  Гололобову О.А. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Гололобову  Олександру  Анатолійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Гололобову  Олександру  Анатолійовичу   площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться в селі Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0030   для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0,2500 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0030  громадянину  Гололобову  Олександру  Анатолійовичу  для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка).    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0, 2500 га  громадянину Гололобову  Олександру  Анатолійовичу  для будівництва  та  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                            

 

                                             БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  



                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  №  4/139 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Римарук  О.О. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Римарук  Оксані  Олегівні, відповідно до  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  Земельного 

кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,   Боратинська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Римарук  Оксані  Олегівні  площею 

0,2000 га,  яка розташована в с.Новостав  Луцького району  Волинської області  для 

будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Кадастровий номер  0722880700:03:001:6209. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,2000 га, кадастровий номер  

0722880700:03:001:6209 гр. Римарук  Оксані  Олегівні  з  ведення особистого селянського 

господарства  на  будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка). Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 02 

підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки   сільської ради 

Ярославу Саченку внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації, відповідно 

до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 Сільський   голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК       

  Людмила Cахан 

 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  



                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  №  4/140 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Кулик  Д.В.  

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Кулик  Діні  Вікторівні,  відповідно до  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  Земельного 

кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  Боратинська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Кулик  Діні  Вікторівні площею 0,1134 га, яка 

розташована в с.Рованці  Луцького району  Волинської області для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються  для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної  з отриманням прибутку). Кадастровий номер  

0722880700:04:001: 7654. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,1134 га, кадастровий номер  

0722880700:04:001: 7654  гр. Кулик  Діні  Вікторівні  з  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  на будівництво та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються  для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної  з отриманням прибутку).. Код цільового 

використання згідно КВЦПЗ – секція В розділ 03 підрозділ 03.10. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Начальнику відділу земельних ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної безпеки  

сільської ради Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-кадастрової 

документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК       



Людмила Cахан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                             БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Восьмого скликання 



Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  №  4/141 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Семеніхіній  Н.В. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Семеніхіній  Наталії  Володимирівні, відповідно до  п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології,   Боратинська сільська 

рада  

В И Р І Ш И Л А: 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Семеніхіній  Наталії  Володимирівні  площею 

0,5413 га,  яка розташована в с.Рованці  Луцького району  Волинської області  для розміщення 

та обслуговування  об’єктів  дорожнього сервісу. Кадастровий номер  0722880700:04:001:1720. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,5413 га, кадастровий номер  

0722880700:04:001:1720 гр. Семеніхіній  Наталії  Володимирівні  з  будівництва та 

обслуговування  адміністративно-господарських приміщень по вирощуванню зелених 

насаджень  на  будівництво та обслуговування  об’єктів  дорожнього сервісу . Код цільового 

використання згідно КВЦПЗ секція J розділ 12 підрозділ 12.11. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки   сільської ради 

Ярославу Саченку внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації, відповідно 

до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 Сільський   голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК       

  Людмила Cахан 

 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Восьмого скликання 



Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  №  4/142 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

ТОВ «ТЕРРА-КАПІТАЛ»  

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється)  ТОВ «ТЕРРА-КАПІТАЛ» ,  відповідно до  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  Земельного 

кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  Боратинська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється)  ТОВ «ТЕРРА-КАПІТАЛ»  площею 8,0957 га, яка 

розташована в с.Рованці  Луцького району  Волинської області для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного  житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури. Кадастровий номер  0722880700:04:001: 7985. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 8,0957 га, кадастровий номер  

0722880700:04:001: 7985  ТОВ «ТЕРРА-КАПІТАЛ» з будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  на будівництво та 

обслуговування багатоквартирного  житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури. Код цільового використання згідно КВЦПЗ – секція В підрозділ 

02.10. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Начальнику відділу земельних ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної безпеки  

сільської ради Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-кадастрової 

документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       
Людмила Cахан 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня 2021 року  №  4/143 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Карпуку  М.С.  

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Карпуку  Миколі  Сергійовичу,  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань  земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  Боратинська сільська 

рада  

В И Р І Ш И Л А: 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Карпуку  Миколі  Сергійовичу площею 0,1200 га, 

яка розташована в с.Боратин  Луцького району  Волинської області для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються  для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної  з отриманням прибутку). Кадастровий номер  

0722880700:01:001: 8558. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,1200 га, кадастровий номер  

0722880700:01:001: 8558  гр. Карпуку  Миколі  Сергійовичу  з  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  на будівництво та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються  для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної  з отриманням прибутку).. Код цільового 

використання згідно КВЦПЗ – секція В розділ 03 підрозділ 03.10. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Начальнику відділу земельних ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної безпеки  

сільської ради Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-кадастрової 

документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК       

Людмила Cахан 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/144 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Горошку В.А. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Горошку Володимиру Анатолійовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  :  

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Горошку Володимиру Анатолійовичу    площею 0,0592га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться в селі Промінь, садівниче товариство «Промінь» , №196 

Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0032 для 

індивідуального садівництва . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0592 га кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0032 громадянину Горошку Володимиру Анатолійовичу  для 

індивідуального садівництва. 

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0592 га громадянину Горошку Володимиру Анатолійовичу  для індивідуальногоо 

садівництва. 

        4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради Аллі Сафоновій внести  відповідні  зміни  

в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/145 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Ковальчуку М.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Ковальчуку Миколі Володимировичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Ковальчуку Миколі Володимировичу  площею 0,0610га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться в селі Промінь, садівниче товариство «Промінь» , Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0029 для індивідуального садівництва 

. Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0610 га кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0029 громадянину Ковальчуку Миколі Володимировичу для 

індивідуального садівництва. 

         3. Видати   документи,  що посвідчують право власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0610 га громадянину Ковальчуку Миколі Володимировичу для індивідуального садівництва. 

         4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради Аллі Сафоновій внести  відповідні  

зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/146 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Карпюк Н.І. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Карпюк Наталії Іванівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Карпюк Наталії Іванівні  площею 0,0502га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  

яка  знаходиться в селі Промінь, садівниче товариство «Промінь» , Боратинської  сільської  

ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0033 для індивідуального садівництва . Код  

цільового призначення згідно КВЦПЗ –  секція А.01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0,0502 га кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0033 громадянці Карпюк Наталії Іванівні для індивідуального садівництва. 

         3. Видати   документи,  що посвідчують право власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0502 га громадянці Карпюк Наталії Іванівні для індивідуального садівництва. 

         4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради Аллі Сафоновій внести  відповідні  

зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОН ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/147 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Казаковій Т.Ф. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Казаковій Тетяні Феодосіївні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Казаковій Тетяні Феодосіївні  площею 0,0597 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться в селі Промінь, садівниче товариство «Промінь» , Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0025 для індивідуального садівництва 

. Код  цільового призначення згідно КВЦПЗ –  секція А.01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0,0597 га кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0025 громадянці Казаковій Тетяні Феодосіївні для індивідуального 

садівництва. 

         3. Видати   документи,  що посвідчують право власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0597 га громадянці Казаковій Тетяні Феодосіївні для індивідуального садівництва. 

         4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради Аллі Сафоновій внести  відповідні  

зміни  в  земельно-облікові  документи.  

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/148 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Дячук Н.О. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Дячук Наталії Олександрівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Дячук Наталії Олександрівні  площею 0,0506га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться в селі Промінь, садівниче товариство «Промінь» , Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0024 для індивідуального садівництва 

. Код  цільового призначення згідно КВЦПЗ –  секція А.01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0,0506 га кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0024 громадянці Дячук Наталії Олександрівні для індивідуального 

садівництва. 

         3. Видати   документи,  що посвідчують право власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0506 га громадянці Дячук Наталії Олександрівні для індивідуального садівництва. 

         4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради Аллі Сафоновій внести  відповідні  

зміни  в  земельно-облікові  документи.  

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/149 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Биць М.Д. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Биць Миколі Дмитровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки громадянину 

Биць Миколі Дмитровичу площею 0,0587 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  

яка  знаходиться в селі Промінь, садівниче товариство «Калина» , Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722885100:01:001:0028 для індивідуального садівництва . Код  цільового 

призначення згідно КВЦПЗ –  секція А.01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0,0587 га кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0028  громадянину Биць Миколі Дмитровичу  для індивідуального 

садівництва. 

         3. Видати   документи,  що посвідчують право власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0587 га громадянину Биць Миколі Дмитровичу для індивідуальногоо садівництва. 

         4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради Аллі Сафоновій внести  відповідні  

зміни  в  земельно-облікові  документи.  

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/150 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Панасюку Р.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  

Панасюку Руслану Віталійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки громадянину 

Панасюку Руслану Віталійовичу площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться в селі Лаврів, садівниче товариство «Лаврів» , Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722883200:01:028:0011 для індивідуального садівництва 

. Код  цільового призначення згідно КВЦПЗ –  секція А.01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0,0600 га, кадастровий  номер  

0722883200:01:028:0011 громадянину Панасюку Руслану Віталійовичу  для індивідуального 

садівництва. 

         3. Видати   документи,  що посвідчують право власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0600 га громадянину Панасюку Руслану Віталійовичу  для індивідуального садівництва. 

         4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради Аллі Сафоновій внести  відповідні  

зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/151 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Авраменко С.З. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Авраменко  Світлані  Зотівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Авраменко  Світлані  Зотівні площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться в селі Лаврів, садівниче товариство «Квітневе» , Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722883200:01:028:0009 для індивідуального садівництва 

. Код  цільового призначення згідно КВЦПЗ –  секція А.01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0,0600 га, кадастровий  номер  

0722883200:01:028:0009  громадянці Авраменко  Світлані  Зотівні  для індивідуального 

садівництва. 

         3. Видати   документи,  що посвідчують право власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0600 га  громадянці Авраменко  Світлані  Зотівні  для індивідуального садівництва. 

         4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради Аллі Сафоновій внести  відповідні  

зміни  в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/152 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Старомінській Ю.І. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Старомінській  Юлії Іванівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Старомінській  Юлії Іванівні площею 0,0524 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться в селі Промінь, садівниче товариство «Промінь» , Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0035 для індивідуального садівництва 

. Код  цільового призначення згідно КВЦПЗ –  секція А.01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0,0524 га, кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0035 громадянці Старомінській  Юлії Іванівні   для індивідуального 

садівництва. 

         3. Видати   документи,  що посвідчують право власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0524 га  громадянці Старомінській  Юлії Іванівні для індивідуального садівництва. 

        4. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Аллі Сафоновій  внести  відповідні  зміни  

в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/153 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Міщук І.А. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Міщук  Ірині  Анатоліївні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення постійної  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Міщук  Ірині  Анатоліївні  площею 0,1110га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  

яка  знаходиться в селі Промінь, садівниче товариство «Промінь»  Боратинської  сільської  

ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0023 для індивідуального садівництва . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 1110 га,  кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0023 громадянці Міщук  Ірині  Анатоліївні  для індивідуального 

садівництва. 

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1110 га громадянці Міщук  Ірині  Анатоліївні  для індивідуального садівництва. 

        4. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Аллі Сафоновій  внести  відповідні  зміни  

в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/154 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Гаврилюку  Ю.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Гаврилюку  Юрію  Миколайовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення постійної  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Гаврилюку  Юрію  Миколайовичу   площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться в селі Промінь, садівниче товариство «Калина»  Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0036 для індивідуального садівництва 

. Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0600 га,  кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0036 громадянину  Гаврилюку  Юрію  Миколайовичу   для індивідуального 

садівництва. 

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0600 га громадянину  Гаврилюку  Юрію  Миколайовичу  для індивідуального садівництва. 

        4. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Аллі Сафоновій  внести  відповідні  зміни  

в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/155 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Рижинській Л.І.        

                     

           Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці    

Рижинській  Лідії  Іванівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення постійної  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Рижинській  Лідії  Іванівні   площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  

яка  знаходиться в селі Промінь, садівниче товариство «Калина»  Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722885100:01:001:0034 для індивідуального садівництва . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0600 га,  кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0034 громадянці  Рижинській  Лідії  Іванівні   для індивідуального 

садівництва. 

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0600 га  громадянці  Рижинській  Лідії  Іванівні   для індивідуального садівництва. 

        4. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Аллі Сафоновій  внести  відповідні  зміни  

в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/156 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Мазурику В.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Мазурику  Валентину  Миколайовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення постійної  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Мазурику  Валентину  Миколайовичу   площею 0,0629 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться в селі Промінь, садівниче товариство «Промінь»  Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0037 для індивідуального садівництва 

. Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0629 га,  кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0037 громадянину  Мазурику  Валентину  Миколайовичу   для 

індивідуального садівництва. 

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0629 га громадянину Мазурику  Валентину  Миколайовичу  для індивідуального 

садівництва. 

        4. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Аллі Сафоновій  внести  відповідні  зміни  

в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

 

Сільський  голова                                                                                               Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/157 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Мартину О.А. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Мартину  Олегу Андрійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення постійної  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Мартину  Олегу Андрійовичу  площею 0,0594 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться в селі Лаврів, садівниче товариство «Лаврів»  Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722883200:01:028:0013 для індивідуального садівництва 

. Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0594 га,  кадастровий  номер  

0722883200:01:028:0013 громадянину  Мартину  Олегу Андрійовичу  для індивідуального 

садівництва. 

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0594 га громадянину Мартину Олегу Андрійовичу  для індивідуального садівництва. 

         4. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки   сільської ради 

Ярославу Саченку внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації, відповідно 

до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/158 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Рихлюк  Н.А. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Рихлюк  Неонілі  Анатоліївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення постійної  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянці 

Рихлюк  Неонілі  Анатоліївні  площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться в селі Лаврів, садівниче товариство «Лаврів»  Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722883200:01:028:0012 для індивідуального садівництва 

. Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га,  кадастровий  номер  

0722883200:01:028:0012 громадянці  Рихлюк  Неонілі  Анатоліївні  для індивідуального 

садівництва. 

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1200 га  громадянці Рихлюк  Неонілі  Анатоліївні   для індивідуального садівництва. 

         4. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки   сільської ради 

Ярославу Саченку внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації, відповідно 

до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/159 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Романюк Н.Є. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Романюк  Ніні  Євгенівні   та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення постійної  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Романюк  Ніні  Євгенівні   площею 0,0612 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  

яка  знаходиться в селі Промінь, садівниче товариство «Промінь»  Боратинської  сільської  

ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0031 для індивідуального садівництва . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0612 га,  кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0031 громадянці  Романюк  Ніні  Євгенівні   для індивідуального 

садівництва. 

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0612 га  громадянці Романюк  Ніні  Євгенівні   для індивідуального садівництва. 

        4. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Аллі Сафоновій  внести  відповідні  зміни  

в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/160 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Раховському  О.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Раховському  Олександру  Миколайовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  

в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення постійної  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки громадянину 

Раховському  Олександру  Миколайовичу площею 0,0650 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться в селі Промінь, садівниче товариство «Промінь»  Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0037 для індивідуального садівництва 

. Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0629 га,  кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0039 громадянину  Раховському  Олександру  Миколайовичу для 

індивідуального садівництва. 

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0650 га громадянину Раховському  Олександру  Миколайовичу  для індивідуального 

садівництва. 

        4. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Аллі Сафоновій  внести  відповідні  зміни  

в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                               Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/161 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Штепурі  Т.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Штепурі  Тетяні  Миколаївні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення постійної  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Штепурі  Тетяні  Миколаївні   площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться в селі Промінь, садівниче товариство «Промінь»  Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0040 для індивідуального садівництва 

. Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0600 га,  кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0040 громадянці  Штепурі  Тетяні  Миколаївні  для індивідуального 

садівництва. 

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0600 га  громадянці Штепурі  Тетяні  Миколаївні   для індивідуального садівництва. 

        4. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Аллі Сафоновій  внести  відповідні  зміни  

в  земельно-облікові  документи. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                          

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/162 

с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Завірюсі  Б.М. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Завірюхи  Богдана Миколайовича  та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. Завірюсі  Богдану Миколайовичу  площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 0722880300:01:001:3485 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Баїв Луцького району 

Волинської області. 

         2. Передати  гр. Завірюсі  Богдану Миколайовичу  у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

               

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК       

   Людмила Cахан 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/163 

с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Кошулинській Л.В. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Кошулинської  Людмили  Віталіївни  та технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. Кошулинській  Людмилі  Віталіївні площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 0722885200:02:001:2441 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Романівка Луцького району 

Волинської області. 

         2. Передати  гр. Кошулинській  Людмилі  Віталіївні  у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

  Сільський   голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК       

   Людмила Cахан 

                                                                                  

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  №  4/164 



с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність  Марчук К.А. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Марчук  Ксанфіппи  Арсентіївни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  ведення 

особистого селянського господарства, керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. Марчук  Ксанфіппі  Арсентіївні  площею 4,1891 га, кадастровий 

номер 0722885200:04:000:0009 - для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована на території  Радомишльської  сільської ради  Луцького району Волинської 

області. 

         2. Передати  гр. Марчук  Ксанфіппі  Арсентіївні   у  власність земельну ділянку, зазначену 

в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства  та екології.  

               

 

 

  Сільський   голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК       

   Ярослав  Саченок 

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/165 

с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність  Жердецькій  М.М. 

        

            Розглянувши  заяву гр. Жердецької  Мілентини  Михайлівни та технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих 

та перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. Жердецькій  Мілентині  Михайлівні  площею 4,0567 га, 

кадастровий номер 0722885200:04:000:2775 - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована на території  Боратинської  сільської ради  Луцького району 

Волинської області. 

         2. Передати  гр. Жердецькій  Мілентині  Михайлівні   у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

 Сільський   голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК       

  Ярослав  Саченок 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/166 

с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації   

земельної ділянки на території  с.Рованці  

Боратинської сільської ради. 

 

           Розглянувши технічну документацію  із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки на  території с. Рованці Боратинської  сільської ради. кадастровий номер 

0722880700:04:001:7726 площею 0,2670 га  та керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст.12  Земельного  кодексу України,   ст.19, 35 Закону 

України «Про землеустрій» , Постановою Кабінету Міністрів України  № 513 від 23.05.2012 

«Про затвердження порядку проведення інвентаризації земель», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо  інвентаризації земельної 

ділянки на  території с. Рованці Боратинської  сільської ради. кадастровий номер 

0722880700:04:001:7726 площею 0,2670 га. 

         2. Технічною документацією внести  зміни в угіддя  земельної ділянки (змінити на 

пасовища (002.02) та встановлені обмеження у використанні земельної ділянки ( 01.03-

охоронна зона  навколо (вздовж) об’єкта транспорту (газопровід) – 0,0105 га). 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК       

  Ярослав  Саченок 

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/167 

с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Копитюк Л.І. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Копитюк  Людмили  Іванівни  та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. Копитюк  Людмилі  Іванівні  площею 0,2500 га, кадастровий номер 

0722880500:02:001:0890 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Озеряни Луцького району 

Волинської області. 

         2. Передати  гр. Копитюк  Людмилі  Іванівні  у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК       

   Людмила Cахан 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня 2021 року  № 4/168 

  с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр.Щегельському П.П. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Щегельського Павла  Павловича та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. Щегельському  Павлу  Павловичу  площею 0,1200 га, кадастровий 

номер 0722880700:03:001:0007 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Новостав Луцького району 

Волинської області. 

         2. Передати  гр. Щегельському  Павлу  Павловичу  у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

               

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

   Людмила Cахан 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня 2021 року  № 4/169 

  с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Сікорській О.В. 

        

            Розглянувши  заяву гр. Сікорській Олені  Вікторівні  та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  ведення 

особистого селянського господарства  керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. Сікорській Олені  Вікторівні  площею 2,7900 га  кадастровий номер 

0722882900:02:000:0014 - для  ведення особистого селянського господарства  на території 

Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Сікорській Олені  Вікторівні  у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства  та екології.  

               

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       

 Людмила Cахан 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня 2021 року  № 4/170 

  с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Ліщук В.В. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Ліщук  Віри  Василівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. Ліщук  Вірі  Василівні площею 0,2500 га, кадастровий номер 

0722882900:01:001:1363 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Коршів Луцького району 

Волинської області. 

         2. Передати  гр. Ліщук  Вірі  Василівні у  власність земельну ділянку, зазначену в  пункті 

1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

  Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

   Людмила Cахан 

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



03 березня  2021 року  №  4/171 

с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її  в оренду Шпак  В.П. 

           Розглянувши  заяву гр. Шпака  Василя Петровича та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,124 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. Шпаку  Василю Петровичу  площею 0,2500 га, кадастровий номер 

0722885100:03:001:4852  - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Коршовець Луцького району 

Волинської області. 

         2. Передати  гр. Шпаку  Василю Петровичу  в оренду, терміном на 7 років, земельну 

ділянку, площею 0,2500 га, кадастровий номер 0722885100:03:001:4852  - для будівництва та 

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

селі Коршовець Луцького району Волинської області.        

         3. Встановити орендну плату за земельну ділянку в розмірі трьох відсотків від 

нормативної грошової оцінки. Оплату проводити на бюджетний рахунок Боратинської 

сільської ради, за кожен день прострочки пеня в розмірі 0,2 %.       

         4. Виготовити у відповідному порядку  документи, що посвідчують речове право оренди 

на земельну ділянку та провести її державну реєстрацію. 

         5. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни в земельно-

облікову документацію, відповідно до п.2 цього рішення. 

  6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології  Боратинської сільської 

ради.   

 

 

Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       

  

Ярослав Саченок 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/171 

  с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації 



із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Шпак В.П. 

        

            Розглянувши  заяву гр. Шпака  Василя Петровича та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. Шпаку  Василю Петровичу площею 0,2500 га, кадастровий номер 

0722885100:03:001:4852 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Коршовець Луцького району 

Волинської області. 

         2. Передати  гр. Шпаку  Василю Петровичу у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства  та екології.  

               

 

 

 Сільський   голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК       

  Людмила Cахан 

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/172 

  с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації 



із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Ткачуку П.П. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Ткачука  Петра Петровича та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. Ткачуку  Петру Петровичу  площею 0,2500 га, кадастровий номер 

0722885200:02:001:2432 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Романівка Луцького району 

Волинської області. 

         2. Передати  гр. Ткачуку  Петру Петровичу у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

  Сільський   голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК       

   Людмила Cахан 

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/173 

  с.Боратин    

 



Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Сахнюк Ф. П. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Сахнюк  Фалі Петрівни  та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  ведення 

особистого селянського господарства, керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. Сахнюк  Фалі Петрівні  площею 0,4200 га, кадастровий номер 

0722882900:01:001:1372 - для  ведення особистого селянського господарства в селі Коршів 

Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Ткачуку  Петру Петровичу у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

  Сільський   голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК       

   Людмила Cахан 

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/174 

  с.Боратин    

 



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. 

 

            Розглянувши  заяву громадян: Кравчук Алли Іванівни, Кравчука  Тераса Ярославовича, 

Ніколаєвої Алли Анатоліївни та технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону 

України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», 

п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки громадянам : Кравчук Аллі Іванівні ( ¼ частина ), Кравчуку  Тарасу 

Ярославовичу( ¼ частина), Ніколаєвій Аллі Анатоліївні (1/2 частина)   площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 0722882900:01:001:1373 - для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Коршів Луцького 

району Волинської області. 

         2. Передати  громадянам : Кравчук Аллі Іванівні ( ¼ частину ), Кравчуку  Тарасу 

Ярославовичу( ¼ частину), Ніколаєвій Аллі Анатоліївні (1/2 частину)  у  власність земельної 

ділянки, зазначеної в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства  та екології. 

              

 

  Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

   Людмила Cахан 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/175 

  с.Боратин    



 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Бабич Л.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Бабич 

Людмили Миколаївни  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

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

Людмилі Миколаївні площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  яка  

знаходиться в селі Лаврів, садівниче товариство «Лаврів» , №211 Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722883200:01:028:0006 для індивідуального садівництва. Код  цільового 

призначення згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0600 га кадастровий  номер  

0722883200:01:028:0006 гр. Бабич Людмилі Миколаївні  для індивідуального садівництва. 

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0600 га гр. Бабич Людмилі Миколаївні для індивідуального садівництва. 

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                          

 

  

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/176 

  с.Боратин    
 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Усійчук К.О. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Усійчук 

Катерини Олександрівни  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

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

Катерині Олександрівні площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  

яка  знаходиться в селі Лаврів, садівниче товариство «Лаврів» , №547 Боратинської  сільської  

ради  кадастровий  номер  0722883200:01:028:0007 для індивідуального садівництва. Код  

цільового призначення згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0600 га кадастровий  номер  

0722883200:01:028:0007гр. Усійчук Катерині Олександрівні для індивідуального садівництва. 

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0600 га гр. Усійчук Катерині Олександрівні для індивідуального садівництва. 

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                          

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/177 

  с.Боратин    
 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Усійчуку Ю.Ю. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Усійчука 

Юрія Юрійовича  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, ст. 

26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  

рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

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

Юрію Юрійовичу площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  яка  

знаходиться в селі Лаврів, садівниче товариство «Лаврів» , № 1100, 1054 Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722883200:01:028:0008 для індивідуального садівництва. 

Код  цільового призначення згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га ради  кадастровий  номер  

0722883200:01:028:0008 гр. Усійчуку Юрію Юрійовичу для індивідуального садівництва. 

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1200 га гр. Усійчуку Юрію Юрійовичу для індивідуального садівництва. 

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                          

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/178 

  с.Боратин    
 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Пазюку В.С. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Пазюка 

Володимира Степановича  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

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

Володимиру Степановичу площею 0,1198 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  

яка  знаходиться в селі Лаврів, садівниче товариство «Квітневе», Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722883200:01:028:0005 для індивідуального садівництва. Код  цільового 

призначення згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1198 га кадастровий  номер  

0722883200:01:028:0005 гр. Пазюку Володимиру Степановичу для індивідуального 

садівництва. 

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1198 га гр. Пазюку Володимиру Степановичу для індивідуального садівництва. 

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                               Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                          

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/179 

  с.Боратин    
 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Глевич Л.Є. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Глевич 

Любов Євгеніївни  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

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

Любов Євгеніївні площею 0,1198 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  яка  

знаходиться в селі Лаврів, садівниче товариство «Квітневе», Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722883200:01:028:0004 для індивідуального садівництва. Код  цільового 

призначення згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1198 га гр. Глевич Любов 

Євгеніївні для індивідуального садівництва. 

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1198 га гр. Глевич Любов Євгеніївні для індивідуального садівництва. 

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                          

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року   №  4/180 

  с.Боратин    

                         

Про затвердження детального плану 

території  власної земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель  

ринкової інфраструктури Березній Т.Л. 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Березної  Тетяни  

Леонідівни   для будівництва та обслуговування  будівель ринкової  інфраструктури                                                                  

(адміністративних будівель, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови) в 

с.Боратин  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології, сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Березної  Тетяни  

Леонідівни  площею 0,1200 га для будівництва  та обслуговування  будівель ринкової  

інфраструктури ( адміністративних будівель, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови)  в с.Боратин  Луцького району Волинської області.  

         2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  будівель 

ринкової  інфраструктури  (адміністративних будівель, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови)  в с.Боратин  є невід’ємною  складовою частиною генерального плану 

села Боратин  та схеми планування Боратинської сільської ради Луцького району.  

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства  та екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій   ЯРУЧИК      

Ярослав  Саченок 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року   №  4/181 

  с.Боратин    

                         

Про затвердження детального плану 

території  власної земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель  

ринкової інфраструктури Кривдік  О.В. 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Кривдік  Олени   

Віталіївни  для будівництва та обслуговування  будівель ринкової  інфраструктури                                                                  

(адміністративних будівель, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які 

використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності пов’язаної  з 

отриманням прибутку) в с.Рованці та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства  та екології, сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Кривдік  Олені   Віталіївні 

площею 0,1879 га для будівництва  та обслуговування  будівель ринкової  інфраструктури ( 

адміністративних будівель, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які 

використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності пов’язаної з 

отриманням прибутку)  в с.Рованці  Луцького району Волинської області.  

         2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  будівель 

ринкової  інфраструктури  (адміністративних будівель, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності пов’язаної з отриманням прибутку)  в с.Рованці  є невід’ємною  складовою 

частиною генерального плану села Рованці  та схеми планування Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства  та екології.   

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій   ЯРУЧИК      

Ярослав  Саченок 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/182 

  с.Боратин    
 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ліцевичу М.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Ліцевича 

Михайла Володимировича та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

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

Михайлу Володимировичу площею 0,1000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в селі Гірка Полонка Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0004 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1000 га кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0004   гр. Ліцевичу Михайлу Володимировичу для  будівництва  та  

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

         3. Видати   документи,  що посвідчують  право  власності  на  земельну  ділянку площею  

0,1000 га  гр.  Ліцевичу Михайлу Володимировичу  для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                            



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/183 

  с.Боратин    
 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Романчук В.Ю. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Романчук 

Вікторії Юріївни та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, ст. 

26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  

рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

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

Вікторії Юріївні площею 0,0990 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в селі Гірка 

Полонка Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722881600:01:001:0003 для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0990 га кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0003  гр. Романчук Вікторії Юріївні для  будівництва  та  обслуговування  

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

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0990 га  гр.  Романчук Вікторії Юріївні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                               Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                            

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/184 

  с.Боратин    
 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Няйко М.Л. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Няйко 

Марії Леонідівни та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, ст. 

26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  

рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

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

Марії Леонідівні площею 0,7248 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в селі Оздів  

Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722881600:02:001:0004 для  ведення 

особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція 

А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,7248 га кадастровий  номер  

0722881600:02:001:0004  гр. Няйко Марії Леонідівні для  ведення особистого селянського 

господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,7248 га  гр. Няйко Марії Леонідівні для  ведення особистого селянського господарства.    

        4.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради, 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                      Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/185 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Сліпчуку Ю.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Сліпчука 

Юрія Миколайовича та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

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

Юрію Миколайовичу площею 0,1800 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в селі 

Оздів  Боратинської  сільської  ради,  кадастровий  номер  0722881600:02:001:3883 для  ведення 

особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція 

А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1800 га кадастровий  номер  

0722881600:02:001:3883 гр. Сліпчуку Юрію Миколайовичу для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1800 га гр. Сліпчуку Юрію Миколайовичу для  ведення особистого селянського 

господарства.    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради, 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                       Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/186 

  с.Боратин    

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Сліпчуку Ю.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Сліпчука 

Юрія Миколайовича та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

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

Юрію Миколайовичу площею 0,1500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в селі 

Оздів  Боратинської  сільської  ради,  кадастровий  номер  0722881600:02:001:3884 для  ведення 

особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція 

А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1500 га кадастровий  номер  

0722881600:02:001:3884 гр. Сліпчуку Юрію Миколайовичу для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1500 га  гр. Сліпчуку Юрію Миколайовичу для  ведення особистого селянського 

господарства.    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради, 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                        Сергій 

ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/187 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Жур Т.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Жур 

Тетяни Володимирівни та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Жур Тетяні 

Володимирівні площею 0,0505 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в селі Гірка 

Полонка Боратинської  сільської  ради,  кадастровий  номер  0722881600:01:001:0007 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0505 га кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0007 гр. Жур Тетяні Володимирівні для  ведення особистого селянського 

господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0505 га  гр. Жур Тетяні Володимирівні для  ведення особистого селянського господарства.    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради, 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                      Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/188 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Жур В.С. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Жур 

Віталія Сергійовича та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

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

Віталію Сергійовичу площею 0,0587 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в селі 

Гірка Полонка Боратинської  сільської  ради,  кадастровий  номер  0722881600:01:001:0008 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0587 га кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0008 гр. Жур Віталію Сергійовичу для  ведення особистого селянського 

господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0587 га  гр. Жур Віталію Сергійовичу для  ведення особистого селянського господарства.    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради, 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                      Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/189 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Гаврилюк Г.С. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Гаврилюк 

Ганни Савівни та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, ст. 26   

п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  

рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

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

Ганні Савівні площею 0,0728 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в селі Гірка 

Полонка Боратинської  сільської  ради,  кадастровий  номер  0722881600:01:001:0005 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0728 га кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0005  гр. Гаврилюк Ганні Савівні для  ведення особистого селянського 

господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,0728 га  гр. Гаврилюк Ганні Савівні для  ведення особистого селянського господарства.    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради, 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                      Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/190 

  с.Боратин    

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Лось Р.Ф. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Лось 

Руслана Феодосійовича та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

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

Руслану Феодосійовичу площею 0,4000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в 

селі Оздів Боратинської  сільської  ради,  кадастровий  номер  0722881600:02:005:0002 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,4000 га кадастровий  номер  

0722881600:02:005:0002 гр. Лось Руслану Феодосійовичу для  ведення особистого селянського 

господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,4000 га  гр. Лось Руслану Феодосійовичу для  ведення особистого селянського господарства.    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради, 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                       Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/191 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Фляк Т.Л. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Фляк 

Тетяни Леонідівни та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Фляк Тетяні 

Леонідівні площею 0,3392 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в селі Лаврів 

Боратинської  сільської  ради,  кадастровий  номер  0722883200:01:001:3640 для  ведення 

особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція 

А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,3392 га кадастровий  номер  

0722883200:01:001:3640 гр. Фляк Тетяні Леонідівні для  ведення особистого селянського 

господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,3392 га  гр. Фляк Тетяні Леонідівні для  ведення особистого селянського господарства.    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради, 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                       Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/192 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Садюку А.А. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Садюка 

Андрія Анатолійовича та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

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

Андрію Анатолійовичу площею 0,7100 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в 

селі Лаврів Боратинської  сільської  ради,  кадастровий  номер  0722883200:01:001:0027 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,7100 га кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0027 гр. Садюку Андрію Анатолійовичу для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,7100 га  гр. Садюку Андрію Анатолійовичу для  ведення особистого селянського 

господарства.    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради, 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                      Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/193 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Садюк Л.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Садюк 

Лесі Віталіївни та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, ст. 

26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  

рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Садюк Лесі 

Віталіївні площею 0,3596 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в селі Лаврів 

Боратинської  сільської  ради,  кадастровий  номер  0722883200:01:016:0002 для  ведення 

особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція 

А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,3596 га кадастровий  номер  

0722883200:01:016:0002 гр. Садюк Лесі Віталіївні для  ведення особистого селянського 

господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,3596 га  гр. Садюк Лесі Віталіївні для  ведення особистого селянського господарства.    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради, 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                       Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/194 

  с.Боратин    
 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Сафатюк О.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Сафатюк 

Олени Миколаївни та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

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

Олені Миколаївні площею 0,1000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в селі 

Оздів Боратинської  сільської  ради,  кадастровий  номер  0722881600:02:001:0002 для  ведення 

особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція 

А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1000 га кадастровий  номер  

0722881600:02:001:0002 гр. Сафатюк Олені Миколаївні для  ведення особистого селянського 

господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1000 га  гр. Сафатюк Олені Миколаївні для  ведення особистого селянського господарства.    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради, 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                       Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/195 

  с.Боратин    
 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Бездусі Р.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Бездухи 

Раїси Миколаївни та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, ст. 

26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  

рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

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

Раїсі Миколаївні площею 0,1552 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в селі Гірка 

Полонка Боратинської  сільської  ради,  кадастровий  номер  0722881600:01:001:0006 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1552 га кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0006  гр. Бездусі Раїсі Миколаївні для  ведення особистого селянського 

господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1552 га  гр. Бездусі Раїсі Миколаївні для  ведення особистого селянського господарства.    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради, 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                      Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/196 

  с.Боратин    
 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Лук’янчуку Р.Л. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Лук’янчука 

Ростислава Леонідовича та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Лук’янчуку 

Ростиславу Леонідовичу площею 0,8000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в 

селі Лаврів Боратинської  сільської  ради,  кадастровий  номер  0722883200:01:027:0001 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,8000 га кадастровий  номер  

0722883200:01:027:0001 гр. Лук’янчуку Ростиславу Леонідовичу для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,8000 га  гр. Лук’янчуку Ростиславу Леонідовичу для  ведення особистого селянського 

господарства.    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради, 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                       Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/197 

  с.Боратин    
 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Матвійчуку В.А. 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Матвійчука 

Василя Антоновича та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

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

Василю Антоновичу площею 0,5197 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться в селі 

Вікторяни Боратинської  сільської  ради,  кадастровий  номер  0722885400:02:001:0001 для  

ведення особистого селянського господарства . Код  цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5197 га кадастровий  номер  

0722885400:02:001:0001 гр. Матвійчуку Василю Антоновичу для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,5197 га  гр. Матвійчуку Василю Антоновичу для  ведення особистого селянського 

господарства.    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради, 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                      Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/198 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Рудецькій Г.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється)  гр. Рудецької Галини Володимирівни відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст. 12, 20,21, 122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань земельних 

відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   

Боратинська сільська рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Рудецькій Галині Володимирівні площею 0,0715 га    

(згідно КВЗУ 012.00 - рілля),  яка  знаходиться  в селі Полонка Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722881600:03:001:3657 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

 2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,0715 га гр. Рудецькій 

Галині Володимирівні з  «ведення особистого підсобного господарства»  на «будівництво  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка)».  

 3. Провести  у  відповідному  порядку  державну  реєстрацію  земельної  ділянки  та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї. 

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                            



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/199 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Харченко Н.С. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється)  гр. Харченко Наталії Степанівни відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст. 12, 20,21, 122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства  та екології,   Боратинська сільська 

рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Харченко Наталії Степанівни площею 0,1535 га    

(згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в селі Гірка Полонка Боратинської  сільської  

ради  кадастровий  номер  0722881600:01:001:1302 для  будівництва  та  обслуговування  

житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

 2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,1535 га гр. Харченко 

Наталії Степанівни з  «ведення особистого селянського 

 господарства»  на «будівництво  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка)».  

 3. Провести  у  відповідному  порядку  державну  реєстрацію  земельної  ділянки  та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї. 

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради 

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                            



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/200 

  с.Боратин  

   

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки та передачу її у власність 

гр. Ємельяновій Н.М. 

 

 Розглянувши    заяву  гр.  Ємельянової Наталії Миколаївни  та  технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, для  будівництва та 

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в  Україні”,  ст.12,118  

Земельного    кодексу  України,    п.6  Прикінцевих  та  перехідних положень Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний  земельний  

кадастр»,  враховуючи  пропозицію  постійної  комісії  з  питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

 1. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр.  Ємельяновій Наталії Миколаївні  площею 0,0365 га, 

кадастровий номер 0722881600:03:001:3817 -для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Полонка. 

 2. Передати гр. Ємельяновій Наталії Миколаївні у  власність земельну ділянку, зазначену 

в  пункті 1 цього рішення. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                          

 

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/201 

  с.Боратин  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки та передачу її у власність 

гр. Лось Р.Ф. 

 

 Розглянувши    заяву  гр.  Лось Руслана Феодосійовича  та  технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, для  будівництва та 

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в  Україні”,  ст.12,118  

Земельного    кодексу  України,    п.6  Прикінцевих  та  перехідних положень Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний  земельний  

кадастр»,  враховуючи  пропозицію  постійної  комісії  з  питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

 1. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Лось Руслану Феодосійовичу  площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 0722881600:02:005:3904 -для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Оздів. 

 2. Передати гр. Лось Руслану Феодосійовичу у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                          

 

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/202 

  с.Боратин  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки та передачу її у власність 

гр. Сафатюку Л.С. 

 

 Розглянувши    заяву  гр.  Сафатюка Леоніда Самойловича  та  технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, для  будівництва та 

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в  Україні”,  ст.12,118  

Земельного    кодексу  України,    п.6  Прикінцевих  та  перехідних положень Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний  земельний  

кадастр»,  враховуючи  пропозицію  постійної  комісії  з  питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

 1. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Сафатюку Леоніду Самойловичу площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 0722881600:02:001:3901 -для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Оздів. 

 2. Передати гр. Сафатюку Леоніду Самойловичу у  власність земельну ділянку, зазначену 

в  пункті 1 цього рішення. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                          

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/203 

  с.Боратин  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки та передачу її у власність 

гр. Сафатюк Г.Л. 

 

 Розглянувши    заяву  гр.  Сафатюк Галини Леонтіївни  та  технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, для  будівництва та 

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в  Україні”,  ст.12,118  

Земельного    кодексу  України,    п.6  Прикінцевих  та  перехідних положень Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний  земельний  

кадастр»,  враховуючи  пропозицію  постійної  комісії  з  питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

 1. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Сафатюк Галині Леонтіївні площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 0722881600:02:001:3900 -для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Оздів. 

 2. Передати гр. Сафатюк Галині Леонтіївні у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                          

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/204 

  с.Боратин  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки та передачу її у власність 

гр. Філюку В.Р. 

 

 Розглянувши    заяву  гр.  Філюка Валентина Романовича  та  технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, для  будівництва та 

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в  Україні”,  ст.12,118  

Земельного    кодексу  України,    п.6  Прикінцевих  та  перехідних положень Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний  земельний  

кадастр»,  враховуючи  пропозицію  постійної  комісії  з  питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

 1. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Філюку Валентину Романовичу площею 0,0997 га, 

кадастровий номер 0722881600:03:001:3667 -для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Полонка. 

 2. Передати гр. Філюку Валентину Романовичу у  власність земельну ділянку, зазначену 

в  пункті 1 цього рішення. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                          

 

 

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/205 

  с.Боратин  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки та передачу її у власність 

гр. Супрунюк Н.О. 

 

 Розглянувши    заяву  гр.  Супрунюк Надії Олександрівни  та  технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, для  будівництва та 

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в  Україні”,  ст.12,118  

Земельного    кодексу  України,    п.6  Прикінцевих  та  перехідних положень Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний  земельний  

кадастр»,  враховуючи  пропозицію  постійної  комісії  з  питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

 1. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Супрунюк Надії Олександрівні площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 0722881600:02:001:3902 -для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Оздів. 

 2. Передати гр. Супрунюк Надії Олександрівні у  власність земельну ділянку, зазначену 

в  пункті 1 цього рішення. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                          

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/206 

  с.Боратин  

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  

гр. Макоті С.А. 

 

 Розглянувши заяву гр. Макоти Світлани Андріївни про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Полонка для ведення 

особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, 118, 186 Земельного Кодексу 

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада     

В И Р І Ш И Л А  : 

 1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Макоті Світлані Андріївні площею 0,1200 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Полонка за рахунок земель сільської ради не наданих у 

власність і не переданих в користування. 

 2. Гр. Макоті Світлані Андріївні розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження до сільської 

ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський  голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                          

 

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/207 

  с.Боратин  

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  

гр. Дахновській С.І. 

 

 Розглянувши заяву гр. Дахновської Світлани Іванівни про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Оздів для ведення особистого 

селянського господарства та керуючись ст. 12, 118, 186 Земельного Кодексу України, п.34 ч.1 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада     

В И Р І Ш И Л А  : 

 1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Дахновській Світлані Іванівні площею 0,0800 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Оздів за рахунок земель сільської ради не наданих у власність 

і не переданих в користування. 

 2. Гр. Дахновській Світлані Іванівні розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження до сільської 

ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                  

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/208 

  с.Боратин  

 

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. 

 

 Розглянувши заяву гр. Сліпчук Ганни Петрівни про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Оздів для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд та керуючись ст. 12, 

118, 186 Земельного Кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології, сільська рада     

В И Р І Ш И Л А  : 

 1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Сліпчук Ганні Петрівні площею 0,2496 га для   будівництва   та  обслуговування  

житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд в селі Оздів за рахунок земель 

сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування. 

 2. Гр. Сліпчук Ганні Петрівні розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження до сільської 

ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                          

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/209 

  с.Боратин  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

детального плану території для зміни 

цільового призначення земельної ділянки 

РО «Волинське обласне об’єднання УЦХВЄ» 

 

 Розглянувши заяву РО «Волинське обласне об’єднання УЦХВЄ» про надання дозволу 

на виготовлення детального плану території для зміни цільового призначення власної 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, та керуючись ст. 12, 118, 

186 Земельного Кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії 

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада     

В И Р І Ш И Л А  : 

 1. Надати дозвіл на виготовлення детального плану території для зміни цільового 

призначення земельної ділянки з (01.03) для ведення особистого селянського господарства на 

(02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

РО «Волинське обласне об’єднання УЦХВЄ» власної земельної ділянки розташованої в с. 

Лаврів площею 0,1618 га. 

2. РО «Волинське обласне об’єднання УЦХВЄ» розробити детальний план території 

для зміни цільового призначення земельної ділянки та подати його на затвердження до 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                          

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/210 

  с.Боратин  
 

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» 

 

 Розглянувши та обговоривши заяву гр. Ваврика Олександра Васильовича 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» та керуючись п.34 ст.26,  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи  пропозицію  постійної  комісії  з  питань земельних  відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології сільська  рада                                                             

В И Р І Ш И Л А  : 

 1.Внести зміни  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»  гр. Ваврику Олександру Васильовичу», а саме:  в 

пункті  1 рішення слова «орієнтовною площею 0,10 га»  замінити на «орієнтовною площею 

0,1450 га».    

2. Всі інші пункти  рішення залишити без змін.   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль                                                                          

 

  

 

  



 

 БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                                       

                                                                Восьмого  скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021  № 4/211 

  с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд   Пашулі В.Г. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Пашулі  Валентини  Гарнеївни  про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Новостав  для 

будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   

ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Пашулі  Валентині  Гарнеївні площею 0,1500 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Новостав  за 

рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування. 

         2. Гр. Пашулі В.Г. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  з 

урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його 

на затвердження до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан                                                                            

 

 



                                                                           

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                              Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 03 березня 2021ррку № 4/212 

 с.Боратин 

 

Про надання  дозволу  на складання  

технічної  документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельних  

ділянок 

 

            Керуючись   ст. ст. 12, 19, 118, 121, 186 Земельного  кодексу  України,   ст.  26  Закону  

України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  розглянувши  заяву  гр.Бенько Йосипа 

Йосиповича, Бенько Івана Йосиповича, Антонової Марії Йосипівни про  надання  дозволу  на  

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  

ділянки  в  натурі  на  місцевості,  Боратинська  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Дати  дозвіл  гр.Бенько Йосипу Йосиповичу, Бенько Івану  Йосиповичу, Антоновій Марії 

Йосипівні на   розробку  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  

земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості. 

2. Земельна  ділянка   розташована  на  території  села Мстишин Боратинської  сільської  ради  

Луцького  району  Волинської  області для ОЖБ-0.25га у спільну сумісну власність. 

3.  Технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  передачі  земельної  ділянки  у  власність  

подати  на  затвердження  в  установленому  порядку.   

 

 

 

 

 Сільський    голова                                                                               Сергій   ЯРУЧИК            

  Алла Сафонова   

 

 

 



                                                                         

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021ррку № 4/213 

 с.Боратин 

 

Про надання  дозволу  на складання  

технічної  документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельних  

ділянок 

 

            Керуючись   ст. ст. 12, 19, 118, 121, 186 Земельного  кодексу  України,   ст.  26  Закону  

України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  розглянувши  заяву  гр.Олійник 

Оксани Миколаївни про  надання  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  

землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,  

Боратинська  сільська  рада 

  В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Дати  дозвіл  гр.Олійник Оксані Миколаївні на   розробку  технічної  документації  із  

землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості.  

2. Земельна  ділянка   розташована  на  території  села Лучиці Боратинської  сільської  ради  

Луцького  району  Волинської  області для ОЖБ-0.25га . 

3.  Технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  передачі  земельної  ділянки  у  власність  

подати  на  затвердження  в  установленому  порядку.   

 

 

Сільський    голова                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК            

Алла Сафонова   

 

 

 

 



                                                                    

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021ррку № 4/214 

 с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою   

щодо відведення земельної ділянки для  

городництва та її передачу в оренду 

гр. Косику Т.Ф.  

            Керуючись статтями 12, 36, 93, 122, 123, 124, Земельного кодексу України, статтями 26, 

33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділу V ст. 50 Закону України 

«Про землеустрій», відповідно  розглянувши заяву гр. Косика Тараса Федоровича, про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 10.1374 га, 

кадастровий номер 0722885200:03:001:0003 та передачу її  в оренду, враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології  Боратинська сільська рада   

ВИРІШИЛА : 

          1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею  

10.1374 га, кадастровий номер 0722885200:03:001:0003, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, вид використання земельної ділянки - для городництва, 

що розташована в межах с. Суховоля Луцького району, Волинської області, Боратинської 

сільської ради. 

2. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку площею 10.1374 га, 

кадастровий номер 0722885200:03:001:0003 за Боратинською сільською радою. 

         3. Передати громадянину Косику Тарасу Федоровичу в оренду земельну ділянку площею 

10.1374 га, кадастровий номер 0722885200:03:001:0003, терміном на 7 років, для городництва. 

  4. Встановити, що річна орендна плата за користування земельною ділянкою для 

городництва сплачується в розмірі 8 % від нормативної грошової оцінки  земельної ділянки 

Оплату проводити на бюджетний рахунок Боратинської сільської ради, за кожен день 

прострочки пеня в розмірі 0,2 %.      . 

           5. Громадянину Косику Т.Ф., укласти договір оренди земельної ділянки та подати його 

до державної реєстрації в установленому законом порядку. 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології  Боратинської сільської 

ради.   

 

Сільський  голова                                                                                    Сергій   ЯРУЧИК  

Ярослав Саченок 



 

 БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                                 

                                                              Восьмого  скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021  № 4/215 

  с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Смешко Б.В. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Смешко  Богдана Володимировича про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин для 

будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   

ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Смешко  Богдану Володимировичу площею 0,2500 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в 

селі Боратин за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

         2. Гр. Смешко Б.В.розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  з 

урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його 

на затвердження до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан                                                                            



 

 БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                                        

                                                               Восьмого скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021року  № 4/216 

  с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Ільюку І.М. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Ільюка  Ігоря  Миколайовича про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Голишів для 

будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   

ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ільюку  Ігорю  Миколайовичу  площею 0,1200 га,  для   будівництва   

та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Голишів 

за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування. 

         2. Гр. Ільюку І.М. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  з 

урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його 

на затвердження до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан                                                                            

 

 



 

 БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                                         

                                                               Восьмого скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021року  № 4/217 

  с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Чикун М.Я. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Чикун  Марії  Яківни про надання   дозволу   на   розроблення   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин для будівництва та 

обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   ст. 12,  118, 

186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Чикун  Марії  Яківні  площею 0,2349 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Боратин  за 

рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування. 

         2. Гр. Чикун М.Я. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  з 

урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його 

на затвердження до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан                                                                            

 

 



 

 БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                               Восьмого скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021року  № 4/218 

  с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Поліщуку В.В. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Поліщука  Валерія  Володимировича про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Баїв для 

будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   

ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Поліщуку  Валерію  Володимировичу  площею 0,1200 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в 

селі Баїв  за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

         2. Гр. Поліщуку В.В. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його 

на затвердження до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан                                                                            

 



 

 БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                                                                      

                                                               Восьмого скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021року  № 4/219 

  с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Петруку П.П. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Петрука  Петра  Павловича про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Мстишин для 

будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   

ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Петруку  Петру  Павловичу площею 0,2500 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Мстишин за 

рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування. 

         2. Гр. Петруку П.П. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його 

на затвердження до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин,природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан                                                                            

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021року  № 4/220 

  с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Миколайчук Є.М. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Миколайчук  Євгенії Матвіївни про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Полонка для 

будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   

ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Миколайчук  Євгенії Матвіївні площею 0,0766 га,  для   будівництва   

та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Полонка 

за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування. 

         2. Гр. Миколайчук Є.М. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та 

подати його на затвердження до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан                                                                            

 

 



 

 БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                                                 

                                                               Восьмого скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021року  № 4/221 

  с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Скиданюк О.Л. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Скиданюк  Олени  Лаврентіївни про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Ратнів  для 

будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   

ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Скиданюк  Олені  Лаврентіївні площею 0,2500 га,  для   будівництва   

та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Ратнів  за 

рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування. 

         2. Гр. Скиданюк  О.Л. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його 

на затвердження до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок                                                                            

 

 

 



 

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                  

                                                             Восьмого скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  №  4/222 

  с.Боратин                                           

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Токарському Я.Л. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Токарського  Ярослава  Леонідовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Новостав  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Токарському  Ярославу  Леонідовичу  площею 0,1000 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Новостав за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Токарському  Я.Л. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                   

                                                                Восьмого скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  №  4/223 

  с.Боратин                                           

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Рачуку В.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Рачука  Валентина  Віталійовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Голишів  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Рачуку  Валентину  Віталійовичу  площею 0,1900 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Голишів за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Рачуку В.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  №  4/224 

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на продовження 

договору оренди земельної ділянки 

Марчук В.В. 

 

           Розглянувши  заяву гр. Марчук  Віри Василівни  про надання дозволу на продовження 

договору оренди земельної ділянки в селі Рованці, керуючись п. 34 ст.26   Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,124 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих 

та перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Дати дозвіл Марчук  Вірі Василівні на продовження договору оренди земельної 

ділянки площею 0,06 га, кадастровий нгомер  0722880700:04:001:7830, яка знаходиться в селі 

Рованці Луцького району Волинської області по вул. Тополевій, 34, біля належного їй  

житлового будинку,  на попередніх умовах. 

         2. Гр. Марчук Вірі  Василівні укласти додаткову угоду   на продовження договору оренди 

земельної ділянки. 

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу земельних ресурсів, 

кадастру і екологічної безпеки сільської ради Ярослава Саченка. 

 

  

 

   

Сільський   голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК       

 Ярослав Саченок 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Восьмого скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  №  4/225 

  с.Боратин             

                                                         

Про надання дозволу на влаштування 

акумулюючої водойми Поліщуку М.В. 

 

 Розглянувши та обговоривши заяву гр. Поліщука Миколи Віталійовича  про надання   

дозволу на влаштування акумулюючої водойми на власній земельній ділянці та керуючись  

п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного 

кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології  за результатами голосування, 

сільська рада   

В И Р І Ш И Л А  : 

 1. Надати дозвіл гр. Поліщуку Миколі  Віталійовичу на влаштування акумулюючої 

водойми на власній земельній ділянці площею 0,40 га  для ведення особистого селянського 

господарства  з  кадастровим  номером 0722880300:01:003:0001 в с. Баїв. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав  Саченок                                                                          

 

 

 

 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                               

                                                              Восьмого скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  №  4/226 

  с.Боратин             

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Тимощук  А.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Тимощук   Анастасії  Вікторівни  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Тимощук  Анастасії  Вікторівні  площею 0,2240 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Рованці за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Тимощук А.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                    

                                                                Восьмого скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  №  4/227 

  с.Боратин             

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Тимощуку М.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Тимощука  Михайла  Вікторовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Тимощуку  Михайлу  Вікторовичу   площею 0,2149 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Рованці за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Тимощуку М.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                 

                                                                 Восьмого скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  №  4/228 

  с.Боратин                                               

                            

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Мамчуру І.П. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Мамчура  Івана  Петровича  про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Голишів  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Мамчуру Івану  Петровичу  площею 0,14 га  для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Боратин за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Мамчуру  І.П. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                  

                                                              Восьмого скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  №  4/229 

  с.Боратин                          

                            

 Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Ліхван В.Й. 

                                            

       Розглянувши  заяву гр. Ліхван  Валентини Йосипівни  про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Голишів  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ліхван  Валентині Йосипівні   площею 0,5000 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Голишів за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Ліхван в.Й. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                   

                                                                  Восьмого скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  №  4/230 

  с.Боратин                          

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Переведенчуку С.О. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Переведенчука  Сергія  Олександровича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Новостав  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Переведенчуку  Сергію  Олександровичу  площею 0,2000 га  для  

ведення особистого селянського господарства в селі  Новостав за рахунок земель сільської 

ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Переведенчуку С.О.. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської 

ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                         

                                                              Восьмого  скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  №4/231 

  с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Ільюку І.М.  

       Розглянувши  заяву гр. Ільюка  Ігоря  Миколайовича  про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Голишів  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ільюку  Ігорю  Миколайовичу   площею 0,2500 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Голишів за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Ільюку  І.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                      

                                                              Восьмого  скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/ 232 

  с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Ходорчуку Ю. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Ходорчука  Юрія  Степановича   про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ходорчуку  Юрію  Степановичу   площею 0,2500 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Рованці за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Ходорчуку  Ю.С. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                      

                                                              Восьмого  скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/233 

  с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Бородач М.С. 

       Розглянувши  заяву гр. Бородач  Марії Степанівни   про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр.Бородач  Марії Степанівні   площею 0,2000 га  для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Боратин за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Бородач М.С. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                   

                                                              Восьмого  скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/ 234 

  с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Більчику О.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Більчика  Олександра  Васильовича про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Більчику  Олександру  Васильовичу   площею 0,2000 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Рованці за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Більчику О.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                     

                                                              Восьмого  скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/235 

  с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Ларіній Г.Т. 

       Розглянувши  заяву гр. Ларіної  Галини  Талімонівни про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Голишів  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ларіній  Галині  Талімонівні  площею 0,1500 га  для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Голишів за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Ларіній Г.Т. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                   

                                                              Восьмого  скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/236 

  с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Сидорук М.І. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Сидорук  Марини  Іванівни про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Городище  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Сидорук  Марині  Іванівні  площею 0,1300 га  для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Городище за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр.Сидорук  М.І. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                       

                                                              Восьмого  скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  №4/ 237 

  с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Вегері Ю.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Вегери  Юрія  Віталійовича про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Баїв  для  ведення особистого 

селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу України, п.34  

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Вегері  Юрію  Віталійовичу  площею 0,2500 га  для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Баїв за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність 

і не переданих в користування.  

           2.  Гр.Вегері Ю.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                   

                                                              Восьмого  скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  №4/ 238 

  с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Гребень І.М. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Гребень  Ірини Мефодіївни  про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Цеперів  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Гребень  Ірині Мефодіївні площею 0,1000 га  для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Цеперів за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Гребень І.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/239 

  с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Демчук А .І. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Демчук  Анастасії  Іванівни  про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Коршовець  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Демчук  Анастасії  Іванівні площею 0,4500 га  для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Коршовець за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Демчук А.І. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/240 

  с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Борнос В.П. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Борнос  Валентини  Петрівни про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Промінь  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Борнос  Валентині  Петрівні площею 0,1200 га  для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Промінь за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Борнос  В.П. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                        

                                                              Восьмого  скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/241 

  с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Дячук  Р.М. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Дячук  Руслани  Миколаївни про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Коршовець  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Дячук  Руслані  Миколаївні площею 0,2000 га  для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Коршовець за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Дячук Р.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                         

                                                              Восьмого  скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/242 

  с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Козлюку Я.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Козлюка  Ярослава  Вікторовича про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Мстишин  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Козлюку  Ярославу  Вікторовичу  площею 1,8300 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Мстишин за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Козлюку Я.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                       

                                                              Восьмого  скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/243 

  с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Осіповій Т.Я. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Осіпової  Тетяни  Ярославівни про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Мстишин  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Осіповій  Тетяні  Ярославівні  площею 1,1700 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Мстишин за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Осіповій Т.Я. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                         

                                                              Восьмого  скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/244 

  с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Бесараб Л.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Бесараб Ліани Володимирівни  про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Полонка  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Бесараб Ліані Володимирівні  площею 0,3800 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Полонка за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Бесараб Л.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/245 

  с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Сцьольній  О.Я.  

 

         Розглянувши заяву гр. Сцьольної  Ольги  Ярославівни  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських  будівель  і споруд в с.Рованці  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 

19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

              1. Дати дозвіл  гр. Сцьольній  Ользі  Ярославівні на розроблення   детального  плану 

території  земельної ділянки площею 0,2420 га  для будівництва та обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с.Рованці Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

               3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК                   

Людмила  Сахан 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/246 

  с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Кузьміній  І.С.  

 

         Розглянувши заяву гр. Кузьміної  Ірини  Святославівни  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських  будівель  і споруд в с.Новостав  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 

19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

               1. Дати дозвіл  гр. Кузьміній  Ірині  Святославівні на розроблення   детального  плану 

території  земельної ділянки площею 0,1700 га  для будівництва та обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с.Новостав Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Новостав 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

               3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК                   

Людмила  Сахан 

 



        

                                                      БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ                        

                                                                   Восьмого  скликання 

              Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/247 

  с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Сесюк І.М.  

 

               Розглянувши заяву гр. Сесюк  Ірини  Миколаївни  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських  будівель  і споруд в с.Боратин  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 

19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

                1. Дати дозвіл  гр. Сесюк  Ірині  Миколаївні на розроблення   детального  плану 

території  земельної ділянки площею 0,1383 га  для будівництва та обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с.Боратин Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Боратин 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

               3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК                   

Людмила  Сахан 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  №  4/248 

с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її  в оренду Шпак Л.С. 

 

           Розглянувши  заяву гр. Шпак  Людмили  Степанівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,124 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. Шпак  Людмилі  Степанівні  площею 0,2500 га, кадастровий номер 

0722885100:01:001:5835 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Промінь Луцького району 

Волинської області. 

         2. Передати  гр. Шпак  Людмилі  Степанівні в оренду, терміном на 7 років, земельну 

ділянку, площею 0,2500 га, кадастровий номер 0722885100:01:001:5835 - для будівництва та 

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

селі Промінь Луцького району Волинської області.        

         3. Встановити орендну плату за земельну ділянку в розмірі трьох відсотків від 

нормативної грошової оцінки. Оплату проводити на бюджетний рахунок Боратинської 

сільської ради, за кожен день прострочки пеня в розмірі 0,2 %.       

         4. Виготовити у відповідному порядку  документи, що посвідчують речове право оренди 

на земельну ділянку та провести її державну реєстрацію. 

         5. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни в земельно-

облікову документацію, відповідно до п.2 цього рішення. 



  6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології  Боратинської сільської 

ради.   

 

   

Сільський   голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК       

 Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/249 

  с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Дженджері С.П.  

 

           Розглянувши заяву гр. Дженджери  Сергія  Петровича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських  будівель  і споруд в с.Боратин  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 

19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Дати дозвіл  гр. Дженджері  Сергію  Петровичу  на розроблення   детального  плану 

території  земельної ділянки площею 0,1200 га  для будівництва та обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с.Боратин Луцького району Волинської області. 

          2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Боратин 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

          3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК                   

Людмила  Сахан 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/250 

 с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Щегельській І.О.  

 

           Розглянувши заяву гр. Щегельської Ірини Олександрівни  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських  будівель  і споруд в с.Новостав  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 

19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Дати дозвіл  гр. Щегельській Ірині Олександрівні  на розроблення   детального  плану 

території  земельної ділянки площею 0,0798 га  для будівництва та обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с.Новостав Луцького району Волинської області. 

          2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Новостав 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

          3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК                   

Людмила  Сахан 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/251 

  с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури Корольову А.А. 

 

          Розглянувши заяву гр. Корольова Антона  Владиславовича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури  ( адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської  забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с.Боратин та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 

19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

           1. Дати дозвіл  гр. Корольову Антону  Владиславовичу  на розроблення   детального  

плану території  земельної ділянки площею 0,2467 га  для будівництва та обслуговування  

будівель ринкової  інфраструктури інфраструктури  ( адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської  забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с. Боратин 

Луцького району Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури в селі Боратин Боратинської сільської ради 

Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку.  

           3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК                   

Людмила  Сахан 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/252 

  с.Боратин    

 

Про приведення у відповідність  

рішення сільської ради згідно 

чинного законодавства.   

 

         Розглянувши заяву гр. Кармушакової  Ніки Сітдиківни  про приведення у відповідність 

рішення сільської ради про надання їй  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селі Новостав  для будівництва та обслуговування   житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  згідно чинного  законодавства та керуючись ст. 12, 

118, 186 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, ст. 50 Закону України  «Про землеустрій» , сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

          1. В зв’язку  із  зміною чинного законодавства визнати таким, що втратило чинність 

рішення сільської ради № 16/20 від 17.07.2008 « Про надання дозволу на розроблення проекту 

відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд»  гр. Кармушаковій  Нікі  Сітдиківні.  

           2. Дати дозвіл  на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Кармушаковій  Нікі  Сітдиківні площею  0,1200 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Новостав  за 

рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування.  

            3. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому  законодавством порядку. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК                          

Людмила Сахан 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/253 

  с.Боратин    

 

Про приведення у відповідність  

рішення сільської ради згідно 

чинного законодавства.   

 

         Розглянувши заяву гр. Абрамчука  Святослава  Гарнейовича  про приведення у 

відповідність рішення сільської ради про надання йому  дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Голишів для будівництва та 

обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і споруд  згідно чинного  

законодавства та керуючись ст. 12, 118, 186 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 50 Закону України  «Про землеустрій» , 

сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

          1. В зв’язку  із  зміною чинного законодавства визнати таким, що втратило чинність 

рішення сільської ради № 15/10 від 03.04.2008 « Про надання дозволу на розроблення проекту 

відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд»  гр. Абрамчуку  Святославу  Гарнейовичу.  

           2. Дати дозвіл  на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Абрамчуку  Святославу  Гарнейовичу  площею  0,1200 га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 

Голишів  за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування.  

            3. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому  законодавством порядку. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК                          

Людмила Сахан 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/254 

  с.Боратин    

 

Про приведення у відповідність  

рішення сільської ради згідно 

чинного законодавства.   

 

         Розглянувши заяву гр. Пашулі  Наталії  Миколаївни  про приведення у відповідність 

рішення сільської ради про надання їй  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селі Боратин для будівництва та обслуговування   житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  згідно чинного  законодавства та керуючись ст. 12, 

118, 186 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, ст. 50 Закону України  «Про землеустрій» , сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

          1. В зв’язку  із  зміною чинного законодавства визнати таким, що втратило чинність 

рішення сільської ради № 10/15 від 03.04.2007 « Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щолдо відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд»  гр. Пашулі  Наталії  Миколаївні.  

           2. Дати дозвіл  на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Пашулі  Наталії  Миколаївні  площею  0,1200 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Боратин  за 

рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування.  

            3. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому  законодавством порядку. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК                          

Людмила Сахан 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

03 березня  2021 року   №  4/255 

  с.Боратин    

                         

Про затвердження детального плану 

території   земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування заводу  

будматеріалів і складських приміщень 

ПП «Спецбудкомплекс».  

          Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки  ПП « Спецбудкомплекс»    

для будівництва та обслуговування  заводу будматеріалів і складських приміщень в  

с.Коршовець та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.12. 118,186 Земельного  кодексу України,   ст.16, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська  рада  

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  ПП « Спецбудкомплекс»    

площею 3,4440 га для будівництва  та обслуговування  заводу будматеріалів і складських 

приміщень  в с.Коршовець  Луцького району Волинської області. 

         2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  заводу 

будматеріалів і складських приміщень  в с.Коршовець  є невід’ємною  складовою частиною 

генерального плану села Коршовець та схеми планування Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

         3. Дати дозві на розробку проекту землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки  для 

надання в оренду ПП « Спецбудкомплекс»  площею  3,4440 га  для   будівництва  та 

обслуговування  заводу будматеріалів і складських приміщень  в с.Коршовець  за рахунок 

земель сільської ради не наданих у власність і не переданихї в користування. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій   ЯРУЧИК      

Ярослав  Саченок 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021року  № 4/256 

  с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Жак І.Й. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Жак  Івана  Йосиповича про надання   дозволу   на   розроблення   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Голишів для будівництва та 

обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   ст. 12,  118, 

186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська  рада  

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Жак  Івану  Йосиповичу  площею 0,1200 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Голишів  за 

рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування. 

         2. Гр. Жак І.Й. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  з 

урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його 

на затвердження до сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок                                                                            

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/257 

  с.Боратин    

 

Про надання земельної  ділянки 

в користування Гнидюк С.І.   

 

         Розглянувши заяву гр. Гнидюк Світлани Іванівни  про надання в користування земельної 

ділянки в селі Боратин, якою користується її батько  Якубець Іван Васильович за його 

письмовою згодою та керуючись ст. 12, 118, 186 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 50 Закону України  «Про 

землеустрій» , сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати в користування  Гнидюк  Світлані Іванівні земельну ділянку площею 0,25 га, 

для городництва, яка знаходиться в селі Боратин  і якою користується  її батько Якубець  Іван  

Васильович  за його письмовою згодою. 

         2. Начальнику відділу земельних  ресурсів, кадастру і екологічної безпеки Ярославу 

Саченку внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК                          

Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/258 

  с.Боратин    

 

Про делегування функції замовника 

з будівництва та експлуатації електричних 

мереж  та електроустановок житлового  

масиву в с. Рованці обслуговуючому 

кооперативу «Річкова» 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву обслуговуючого кооперативу «Річкова»  про  

делегування йому функції замовника з будівництва та експлуатації електричних мереж та 

електроустановок на житловому масиві «Луг» в селі Рованці по вулиці Річковій та керуючись  

п.31 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

          Делегувати функції замовника з виготовлення технічної документації, будівництва та 

експлуатації електричних мереж та електроустановок житлового кварталу «Луг» в селі 

Рованці, по вулиці  Річковій (17 земельних  ділянок  для будівництва та обслуговування  

житлових будинків, господарських будівель і споруд ) обслуговуючому кооперативу  

«Річкова» . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК  

Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/259 

  с.Боратин    

 

Про делегування функції замовника 

з будівництва та експлуатації електричних 

мереж  та електроустановок житлового  

масиву в с. Рованці фізичній  особі  

підприємцю  Ліщук  Т.В. 

 

          Розглянувши та обговоривши заяву Ярмолюка  Андрія  Анатолійовича   про  делегування  

функції замовника з будівництва та експлуатації електричних мереж та електроустановок на 

житловому масиві  в селі Рованці  фізичній особі підприємцю Ліщук Т.В.та керуючись  п.31 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

          Делегувати функції замовника з виготовлення технічної документації, будівництва та 

експлуатації електричних мереж та електроустановок житлового кварталу в селі Рованці, (24 

земельні  ділянки  для будівництва та обслуговування  житлових будинків, господарських 

будівель і споруд ) фізичній особі підприємцю Ліщук  Тетяні Володимирівні.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК  

Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/260 

  с.Боратин    

 

Про надання дозволу на  встановлення 

ШРП ТзОВ «Борбаза»  

 

          Розглянувши та обговоривши клопотання  ТзОВ «Борбаза»  про  надання дозволу  на 

встановлення  ШРП  на земельній ділянці  господарського двору в селі Боратин по вулиці 

Центральній. та керуючись  п.31 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

          Дати дозвіл  ТзОВ  «Борбаза»  на встановлення  ШРП  на земельній ділянці  

господарського двору площею 10 кв.м.  в селі Боратин по вулиці  Центральній.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК  

Ярослав Саченок 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/261 

  с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  поділу земельної ділянки.  

 

          Розглянувши  клопотання ВАТ «Волиньагропоставка» про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для 

обслуговування виробничих приміщень та виділення проїзджої частини дороги та  керуючись 

п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  

Земельного  кодексу України, п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та 

перехідні положення»,  Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи 

пропозицію  постійної комісії з питань земельних відносин,  природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада                                                    

В ИР І Ш И Л А : 

         1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки для обслуговування виробничих приміщень та виділення проїзджої частини 

дороги в селі Рованці. 

         2. ВАТ «Волиньагропоставка»  розробити технічну документацію із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки для обслуговування виробничих приміщень та виділення проїзджої 

частини дороги та подати її на затвердження до  сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію  з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



 

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                 

                                                              Восьмого  скликання 

     Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/ 262 

  с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  сінокосіння і  

випасання худоби гр. Кривдік Д.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Кривдік Дар’ї  Вікторівни про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  сінокосіння і 

випасання худоби  та керуючись ст. 12, 124, 186  Земельного   Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин,  

природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки для надання в оренду терміном на 5 років  гр. Кривдік  Дар’ї  Вікторівні орієнтовною 

площею 0,2000 га  для  сінокосіння і випасання худоби в селі Боратин за рахунок земель 

сільської ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

          2.  Гр. Кривдік Д.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/ 263 

  с.Боратин    

 

Про надання дозволу на виготовлення  

паспорта прив’язки групи тимчасових  

споруд для здійснення підприємницької  

діяльності Данилюку Р.В. 

 

              Розглянувши   заяву громадянина  Данилюка  Романа  Вікторовича  про надання 

дозволу  на встановлення  групи тимчасових  споруд для провадження підприємницької 

діяльності на  власній земельній  ділянці  в с.Промінь  терміном на 5 років  та керуючись  ст.26, 

31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10,16 Закону України « Про 

благоустрій населених пунктів», ст.28 Закону України «Про врегулювання містобудівної 

діяльності», ст.123 Земельного  Кодексу України, згідно наказу  № 244 від 21.10.2011  

Міністерства   регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України « Про  затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності», сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

        1.Дати дозвіл  громадянину Данилюку  Роману  Вікторовичу  на виготовлення паспорта  

прив’язки групи  тимчасових  споруд для здійснення  підприємницької  діяльності на  власнеій 

земельній  ділянці  (кадастровий номер 0722885100:01:001:3189)  в селі  Промінь   Луцького 

району  Волинської області  терміном на 5 років.     

        2. Рекомендувати гр. Данилюку  Р.В. обладнати біля споруд  стоянку для автомобілів, 

провести освітлення території, встановити камеру відеоспостереження.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                   Сергій ЯРУЧИК                                                                                                      

Ярослав Саченок 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня  2021 року  № 4/264 

  с.Боратин    

 

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». 

 

          Розглянувши клопотання ТОВ «Діол Буд»   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  в с.Полонка та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

           1. Дати дозвіл ТОВ «Діол Буд»  на розроблення   детального  плану території  земельної 

ділянки площею 1,7000 га  для  розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної  та іншої промисловості  в с. Полонка  Луцького району Волинської області.  

           2. Детальний план території власної земельної ділянки для  розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної  та іншої промисловості  в селі Полонка  Боратинської сільської ради 

Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку.  

           3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК                   

Ярослав Саченок 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/265 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви СТзОВ «Городище»  

 

Розглянувши та обговоривши заяву СТзОВ «Городище» про затвердження технічних 

документацій  щодо встановлення меж земельних ділянок загальною площею  40,2457 га  під 

невитребуваними частками (паями)  для ведення особистого селянського господарства, що 

надаються в оренду для ведення  товарного сільськогосподарського  виробництва та 

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про можливість  затвердження технічних 

документацій  щодо встановлення меж земельних ділянок загальною площею  40,2457 га  під 

невитребуваними частками (паями)  для ведення особистого селянського господарства, що 

надаються в оренду для ведення  товарного сільськогосподарського  виробництва СТзОВ 

«Городище»  та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/266 

  с.Боратин    

 

 Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки 

 

          Розглянувши  клопотання Філії  «Луцький райавтодор»  ДП «Волинський облавтодор»  

про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної  ділянки площею 1,1994 га в селі Рованці  для обслуговування 

техніки  та керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності», Законом України «Про 

землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  Закону України «Про 

державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної комісії з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада                                          

В ИР І Ш И Л А : 

         1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( 

відновлення) меж земельної ділянки  Філії  «Луцький райавтодор»  ДП «Волинський 

облавтодор»  площею 1,1994 га  для обслуговування техніки в селі Рованці. 

         2. Філії  «Луцький райавтодор»  ДП «Волинський облавтодор» розробити технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та 

подати її на затвердження до  сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.       

 

  

Сільський  голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



 

                                             БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                              ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                                          Восьмого  скликання 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/267 

 с.Боратин    

                                                                  

Про найменування вулиць. 

 

         Розглянувши пропозиції жителів нового масиву забудови села Новостав  відповідно до 

пункту 1 ст. 37  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

            1. Назвати вулицю в селі Новостав Луцького району Волинської області: вулиця 

Ювілейна. 

            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальнику відділу земельних 

ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної безпеки Ярослава Саченка. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Сахан 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/268 

 с.Боратин   

  

Про безоплатну передачу  на баланс  

ПАТ «Волиньгаз» газопроводу   

середнього  тиску. 

 

            Розглянувши  заяву ОК «НАДСТИР’Я»  про передачу  газопроводу  середнього тиску  

на баланс ПАТ «Волиньгаз» відповідно до п.31 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  Боратинська сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Прийняти безоплатно на  баланс Боратинської сільської ради  газопровід  середнього 

тиску довжиною  379 п.м, діаметром 63 мм  та довжиною 10 п.м, діаметром 25 мм,  що 

знаходиться в селі Боратин по вулиці Горіховій. 

          2. Передати безоплатно в комунальну власність  на баланс ПАТ «Волиньгаз» газопровід 

середнього  тиску довжиною  379 п.м, діаметром 63 мм  та довжиною 10 п.м, діаметром 25 мм,  

що знаходиться в селі Боратин по вулиці Горіховій, разом з технічною  документацією, з  

метою подальшого  здійснення його експлуатації та можливості оформлення права власності. 

          3. Дозволити підключення до вищезгаданого газопроводу лише при наявності письмової  

згоди   ОК «НАДСТИР’Я».  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Сахан 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/269 

 с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки.  

 

          Розглянувши  заяву громадянки Дмитрук Софії Яківни про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Полонка та керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 

Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  

Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної 

комісії з питань земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та 

екології,  сільська  рада       

В ИР І Ш И Л А : 

         1.Надати дозвіл громадянці  Дмитрук  Софії  Яківні  на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної  ділянки ( присадибна 

земельна ділянка)  площею 0,0800 га,  що розташована в селі Полонка Боратинської сільської 

ради. 

         2. Громадянці  Дмитрук  Софії  Яківні  розробити технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на затвердження до  

сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

Сільський  голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/270 

 с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки.  

 

          Розглянувши  заяву громадянина   Вегери  Юрія  Віталійовича про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Баїв та керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 

Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  

Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної 

комісії з питань земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та 

екології,  сільська  рада                                     

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

         1.Надати дозвіл громадянину  Вегері  Юрію  Віталійовичу  на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної  ділянки  

( присадибна земельна ділянка)  площею 0,2500 га,  що розташована в селі Баїв Боратинської 

сільської ради. 

         2. Громадянину  Вегері  Юрію  Віталійовичу  розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на 

затвердження до  сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

Сільський  голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/271 

 с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки.  

 

          Розглянувши  заяву громадянки   Пуць  Емілії Антонівни про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Городище та керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 

Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  

Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної 

комісії з питань земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та 

екології,  сільська  рада               

                                                           В ИР І Ш И Л А : 

         1.Надати дозвіл громадянці Пуць  Емілії Антонівні  на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної  ділянки  

( присадибна земельна ділянка)  площею 0,2500 га,  що розташована в селі Городище  

Боратинської сільської ради. 

         2. Громадянці  Пуць  Емілії Антонівні  розробити технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на затвердження до  

сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

Сільський  голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/272 

 с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки.  

 

          Розглянувши  заяву громадянина   Юхимюка  Володимира  Мелетійовича про надання 

дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд  в с.Цеперів та керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 

Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  

Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної 

комісії з питань земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та 

екології,  сільська  рада       

В И Р І Ш И Л А : 

         1.Надати дозвіл громадянину  Юхимюку  Володимиру  Мелетійовичу  на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної  

ділянки ( присадибна земельна ділянка)  площею 0,2500 га,  що розташована в селі Цеперів 

Боратинської сільської ради. 

         2. Громадянину Юхимюку  Володимиру  Мелетійовичу розробити технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та 

подати її на затвердження до  сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

 

Сільський  голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             Восьмого  скликання 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/273 

 с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельних  

ділянок.  

 

          Розглянувши  заяву громадянки  Кривіцкої Любові Оксентіївни про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Цеперів та керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 

Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  

Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної 

комісії з питань земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та 

екології,  сільська  рада       

В ИР І Ш И Л А : 

         1. Надати дозвіл громадянці Кривіцкій Любові Оксентіївні   на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної  ділянки  

( присадибна земельна ділянка)  площею 0,2500 га,  що розташована в селі Цеперів  

Боратинської сільської ради. 

         2. Громадянці  Кривіцкій Любові Оксентіївні  розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на 

затвердження до  сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/274 

 с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки.  

 

          Розглянувши  заяву громадянин:  Лавринюк  Марії  Миколаївни,  Ларинюка Івана 

Павловича, Лавринюка Максима Павловича, Божи Тетяни Павлівни, Цибулі Оксани Павлівни  

про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в сНовоставв та керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 

Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  

Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної 

комісії з питань земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та 

екології,  сільська  рада       

В И Р І Ш И Л А : 

         1.Надати дозвіл громадянам:  Лавринюк  Марії  Миколаївні,  Ларинюку Івану Павловичу, 

Лавринюку Максиму Павловичу, Божі Тетяні Павлівні, Цибулі Оксані Павлівні  на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної  

ділянки ( присадибна земельна ділянка)  площею 0,2500 га,  що розташована в селі Новостав 

Боратинської сільської ради в спільну сумісну власність. 

         2. Громадянам: Лавринюк  Марії  Миколаївні,  Ларинюку Івану Павловичу, Лавринюку 

Максиму Павловичу, Божі Тетяні Павлівні, Цибулі Оксані Павлівні  розробити технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та 

подати її на затвердження до  сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/275 

 с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки.  

 

          Розглянувши  заяву громадянина   Самчика  Петра  Петровича про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Лаврів та керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 

Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  

Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної 

комісії з питань земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та 

екології,  сільська  рада       

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Надати дозвіл громадянину Самчику  Петру  Петровичу  на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної  ділянки  

( присадибна земельна ділянка)  площею 0,2500 га,  що розташована в селі Лаврів Боратинської 

сільської ради. 

         2. Громадянину Самчику  Петру  Петровичу  розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на 

затвердження до  сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

 

Сільський  голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03  березня 2021 року № 4/276 

 с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки .  

 

          Розглянувши  заяву громадянина   Бальбузи  Анатолія  Фадейовича про надання дозволу 

на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Городище та керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 

Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  

Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної 

комісії з питань земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та 

екології,  сільська  рада       

В И Р І Ш И Л А : 

         1.Надати дозвіл громадянину Бальбузі  Анатолію  Фадейовичу  на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної  ділянки  

( присадибна земельна ділянка)  площею 0,1250 га,  що розташована в селі Городище 

Боратинської сільської ради. 

         2. Громадянину Бальбузі  Анатолію  Фадейовичу  розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на 

затвердження до  сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03  березня 2021 року № 4/277 

  с.Боратин    

 

Про відмову в затвердженні проекту  

землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки для індивідуального садівництва 

Медляк  В.П. 

  

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Медляк  Валентини Петрівни  про затвердження 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва  в 

с.Радомишль та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, за 

результатами голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр. гр. Медляк  Валентині Петрівні в затвердженні проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва площею 2,00 га з 

кадастровим номером 0722885200:04:000:0008 в с.Радомишль (ділянка знаходиться за межами 

населеного пункту). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

   Ярослав Саченок            

 

 

  

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/279 

с.Боратин 

 

Про відмову у виділенні 

земельної ділянки Шергею В.В. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Шергея Віталія Валерійовича про виділення 

земельної ділянки відповідно до п. 14 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології, за результатами голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1.  Відмовити гр. Шергею Віталію Валерійовичу у виділенні земельної ділянки для 

індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва в межах Боратинської 

територіальної громади. 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/281 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських 

будівель і споруд. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд та керуючись  п.34 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,40 Земельного кодексу України, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Марковичу Дмитру Сергійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на власному городі.  

Відмовити гр. Домалю Михайлу Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Куртіну Віктору Олеговичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Хижуну Віталію Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Іллюк Марії В’ячеславівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Новостав. 



Відмовити гр. Марецькому Артему Юрійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 

Відмовити гр. Рихлюк Ірині Анатоліївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Новостав на городі 

бабусі Шмідт Р.Ф. 

Відмовити гр. Калугіну Олександру Євгеновичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Сахну Дмитру Олександровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Фідрику Ігору Геннадійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Гончаруку Роману Юрійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Панасюку Максиму Сергійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Поштаруку Івану Віталійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Новостав. 

Відмовити гр. Теодорович Світлані Юріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 

Відмовити гр. Іванюк Ірині Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Новостав. 

Відмовити гр. Костюку Юрію Юрійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Новостав. 

Відмовити гр. Козакову Станіславу Олександровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Мазепі Віталію Юрійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин або 

Голишів. 

Відмовити гр. Бандурі Світлані Степанівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 

Відмовити гр. Оніщуку Віталію Феодосійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 

Відмовити гр. Войцеховському Артему Вадимовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,24 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.  Рованці. 

Відмовити гр. Шемчуку Андрію Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Новостав, Голишів. 

Відмовити гр. Шемчук Катерині Михайлівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Голишів. 

Відмовити гр. Тарасюк Олені Вікторівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Мартинюку Сергію Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 

Відмовити гр. Заболотному Ігорю Сергійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 

Відмовити гр. Булату Артуру Євгенійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Бохонському Павлу Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Бабію Антону Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Смешку Богдану Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Мартинюку Віктору Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 



Відмовити гр. Романенку Станіславу Романовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 

Відмовити гр. Білику Олександру Петровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин, Новостав 

або Голишів. 

Відмовити гр. Карвацькій Людмилі Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Ляшуку Сергію Олеговичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Захарчуку Денису Івановичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 

Відмовити гр. Кукришеву Сергію Геннадійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

 Відмовити гр. Пінчуку Сергію Олександровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин або Рованці.  

 Відмовити гр. Кузьомкіну Даніїлу Вілорійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 

 Відмовити гр. Демковському Олександру Васильовичу в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці. 

 Відмовити гр. Петлюку В’ячеславу Григоровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

 Відмовити гр. Курзі Андрію Геннадійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

 Відмовити гр. Кравчуку Богдану Богдановичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

 Відмовити гр. Зарічанському В’ячеславу Борисовичу в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 



 Відмовити гр. Сидорчуку Сергію Дмитровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

 Відмовити гр. Соколюк Світлані Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади для її сина Соколюка Георгія Андрійовича. 

 Відмовити гр. Бандурі Роману Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 Відмовити гр. Зубу Олександру Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Горшковій Людмилі Юріївні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Романюк Аллі Анатоліївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Матюк Марії Іванівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Невідомському Віталію Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Больчуку Артуру Валентиновичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Семенюку Юрію Сергійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Оніщуку Владиславу Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Самусіку Роману Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Іщик Ірині Василівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 



Відмовити гр. Шевчуку Олександру Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Новостав. 

Відмовити гр. Рожкову Андрію Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 

Відмовити гр. Рикачук Лілії Русланівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Каразії Валентину Сергійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 

Відмовити гр. Янковській Олені Василівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 

Відмовити гр. Шинкаруку Миколі Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Філевському Назарію Ігоровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Теодорович Світлані Юріївні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин, Новостав. 

Відмовити гр. Сідловській Світлані Сергіївні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці, Голишів. 

Відмовити гр. Струк Наталії Сергіївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці, Голишів. 

Відмовити гр. Шевчук Наталії Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 

Відмовити гр. Шевчуку Олександру Олександровичу в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Рованці. 

Відмовити гр. Войтовичу Миколі Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 



Відмовити гр. Мільяну Олегу Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Терещук Світлані Валеріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Задорожній Аліні Віталіївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин, Рованці. 

Відмовити гр. Пилипчуку Олегу Івановичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Олещуку Андрію Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Кондратюку Миколі Богдановичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Савченку Андрію Віталійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Жовтовському Володимиру Григоровичу в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Боратин на власному городі. 

Відмовити гр. Ковальчуку Олександру Ярославовичу в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Відмовити гр. Сад Дарині Юріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 

Відмовити гр. Петрову Оресту Ігоровичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці, Боратин. 

Відмовити гр. Петрову Олександру Ігоровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці, Боратин. 

Відмовити гр. Дмитруку Андрію Михайловичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 



Відмовити гр. Бурі Станіславу Михайловичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Ліхвану Євгенію Анатолійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Личку Роману Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Морозу Михайлу Сергійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин, Гірка 

Полонка. 

Відмовити гр. Майструку Василю Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 

Відмовити гр. Макаровій Юлії Петрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 

Відмовити гр. Михальчуку Олегу Степановичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Ковальчуку Віталію Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Баїв.  

Відмовити гр. Тихнюку Антону Олександровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Вербаїв, Коршовець, 

Новостав. 

Відмовити гр. Корніюку Володимиру Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Хохловій Ірині Ігорівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Грабовецькому Івану Володимировичу в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 



Відмовити гр. Ващуку Ігорю Петровичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Відмовити гр. Пронько Олександрі Юріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Гірка Полонка. 

Відмовити гр. Устинову Олександру Сергійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Гірка Полонка. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

              Людмила Cахан 

  

 

 

 

 

 

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/282 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського  

господарства. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання   дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  для  ведення особистого 

селянського господарства та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних  відносин,  природокористування, сільського 

господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Відмовити гр. Марковичу Дмитру Сергійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,32 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Новостав. 

Відмовити гр. Гусаку Володимиру Григоровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,02 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Мошерову Юрію Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,07 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці з кадастровим номером 

0722880700:04:001:6296. 

Відмовити гр. Калугіну Олександру Євгеновичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Сахну Дмитру Олександровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в межах Боратинської територіальної громади. 



Відмовити гр. Носику Дмитру Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0916 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Боратин, що межує з його ділянкою з кадастровим номером 

0722880700:01:001:1774. 

Відмовити гр. Гончаруку Роману Юрійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства  в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Панасюку Максиму Сергійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства  в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Захарчуку Ігорю Михайловичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 3,0 га для ведення 

особистого селянського господарства  в Рованці. 

Відмовити гр. Іванюк Ірині Олександрівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Новостав на городі бабусі Бульбенюк Г.О. 

Відмовити гр. Регешук Світлані Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Новостав. 

Відмовити гр. Златогорському Олегу Євгенійоовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Галас Оксані Антонівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Новостав. 

Відмовити гр. Сімончук Галині Іванівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Рованці біля колії. 

Відмовити гр. Деркачу Ігорю Володимировичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Петлюку В’ячеславу Григоровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Курзі Андрію Геннадійовичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Кравчуку Богдану Богдановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин. 



Відмовити гр. Сидорчуку Сергію Дмитровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

Відмовити гр. Шолому Руслану Олександровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Зубу Олександру Вікторовичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення особистого 

селянського господарства  в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Горшковій Людмилі Юріївні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Матюк Марії Іванівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Кулик Діні Вікторівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Рованці, що межує з її земельною ділянкою з кадастровим 

номером 0722880700:04:001:7654. 

Відмовити гр. Мартинюку Івану Федоровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,17 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин, що межує з його земельною ділянкою з 

кадастровим номером 0722880700:01:001:0011. 

Відмовити гр. Оксенюку Олексію Олексійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Оніщуку Віталію Феодосійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Шолом Лідії Олександрівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,28 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Бандурі Олександру Вікторовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Кірпічову Володимиру Володимировичу у наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Королю Івану Івановичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення особистого 

селянського господарства (під садівництво та городництво) в с. Боратин. 



Відмовити гр. Данилюк Ілоні Анатоліївні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,35 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Гончарук Софії Олегівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,16 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Драганчук Тамарі Леонідівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,14 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Боратин, що межує з земельною ділянкою з кадастровим 

номером 0722880700:01:001:3286. 

Відмовити гр. Мартинюк Любові Володимирівні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин за рахунок земель сільської ради, не 

наданих у власність і не переданих в користування. 

Відмовити гр. Морозу Михайлу Сергійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Якуб’юку Валерію Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,05 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Баїв. 

Відмовити гр. Андрощук Галині Адамівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Городище. 

Відмовити гр. Андрощук Олені Павлівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,40 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Городище, урочище «Старе село». 

Відмовити гр. Ковальчуку Віталію Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Баїв. 

Відмовити гр. Борисюку Руслану Митрофановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Баїв. 

Відмовити гр. Зваричу Валентину Сергійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,00 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лучиці, Мстишин. 

Відмовити гр. Лизі Святославу Ананійовичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Коршовець для надання її в оренду. 

Відмовити гр. Грабарчуку Юрію Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,07 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці, що межує з його земельною ділянкою з 

кадастровим номером 0722880700:04:001:6265 для надання її в оренду. 



Відмовити гр. Микулику Василю Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці на правах оренди біля земельної ділянки з 

кадастровим номером 0722880700:04:001:1755. 

Відмовити гр. Левчуку Павлу Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Коршовець. 

Відмовити гр. Сосіцкій Галині Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Вербаїв. 

Відмовити гр. Ращинській Ларисі Іванівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2402 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Промінь. 

Відмовити гр. Власюку Петру Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лучиці. 

Відмовити гр. Ткачуку Івану Федоровичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,50 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Коршовець. 

Відмовити гр. Гаврилюку Андрію Богдановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Коршовець. 

Відмовити гр. Мартинюку Івану Федоровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,17 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Лук’янчуку Віктору Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,32 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лаврів, що розміщена біля ділянки його батька 

Лук’янчука В.А. з кадастровим номером 0722883200:01:001:3119. 

Відмовити гр. Пась Олені Вікторівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,13 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Ратнів. 

Відмовити гр. Куліш Діані Русланівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,26 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Оздів. 

Відмовити гр. Борейчуку Андрію Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,40 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лаврів. 

Відмовити гр. Бурку Віктору Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,5700 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Радомишль. 



Відмовити гр. Гавенко Юлії Василівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Озеряни. 

Відмовити гр. Кушніруку Петру Анатолійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Коршів. 

Відмовити гр. Левицькій Ользі Олександрівні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Коршів. 

Відмовити гр. Хвеню Валентину Михайловичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,60 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Коршів. 

Відмовити гр. Веремчуку Фаїні Филимонівні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Коршів. 

Відмовити гр. Власюк  Вікторії Євгеніївні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Гірка Полонка. 

Відмовити гр. Татушку Михайлу Михайловичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,03 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Гірка Полонка. 

Відмовити гр. Річко Миколі Феодосійовичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Оздів. 

Відмовити гр. Устинову Олександру Сергійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Гірка Полонка. 

Відмовити гр. Кравчуку Роману Володимировичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,50 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Оздів. 

Відмовити гр. Олійнику Анатолію Антоновичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Новостав. 

Відмовити гр. Олійнику Ігорю Анатолійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Новостав. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

Сільський голова                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 
              Людмила Cахан 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/283 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для індивідуального садівництва. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання   дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  для  індивідуального садівництва 

та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 

Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, за результатами 

голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Відмовити гр. Сидорчуку Сергію Дмитровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для індивідуального 

садівництва в с. Промінь. 

Відмовити гр. Невідомському Віталію Вікторовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для індивідуального 

садівництва в с. Боратин. 

Відмовити гр. Максимюку Василю Степановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для індивідуального 

садівництва в с. Голишів. 

Відмовити гр. Розтоці Людмилі Анатоліївні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для індивідуального 

садівництва в с. Голишів. 

Відмовити гр. Мотрунчик Оксані Борисівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для індивідуального 

садівництва в с. Голишів. 



Відмовити гр. Подоляк Аліні Віталіївні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Лещуку Юрію Віталійовичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1145 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Горбачуку Миколі Андрійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Костюку Петру Антоновичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0625 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Петруку Віктору Павловичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,04 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Демчук Людмилі Григорівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0628 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Будю Леоніду Валерійовичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,062 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Кізюку Богдану Ярославовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0591 га для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Мельнику Антонію Петровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Калина»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Шевчуку Миколі Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Калина»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Яцюрі Ларисі Михайлівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Калина»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Долі Тетяні Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Ющуку Віктору Івановичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Кунакову Володимиру Павловичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0575 га для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь. 



Відмовити гр. Сидорук Наталії Іларіонівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Калина»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Макарчуку Сергію Андрійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Брушневському Дмитру Володимировичу у наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,04 га для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Рибак Юлії Леонідівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1133 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Антонюку Петру Федоровичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь (малий масив). 

Відмовити гр. Лець Лідії Олександрівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1152 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь в оренду, що межує з її 

земельною ділянкою з кадастровим номером 0722885100:01:001:1023. 

Відмовити гр. Власюку Віктору Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0624 га для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Сліпчук Ірині Василівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,04 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Германюк Лесі Дмитрівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Калина»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Пилипюку Юрію Олексійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0688 га для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «Калина»  в с. Промінь. 

Відмовити гр. Слупку Олексію Степановичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Лаврів»  в с. Лаврів (ділянка № 714). 

Відмовити гр. Сорочуку Віталію Юрійовичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Лаврів»  в с. Лаврів. 

Відмовити гр. Пасю Степану Феодосійовичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  в с. Гірка Полонка. 



Відмовити гр. Савчук Ганні Ростиславівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Лаврів»  в с. Лаврів (ділянки № 1097, №1098). 

Відмовити гр. Мельничуку Ігорю Анатолійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Квітневе»  в с. Лаврів (ділянки № 311). 

Відмовити гр. Токарському Юрію Григоровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Лаврів»  в с. Лаврів (ділянки № 1053). 

Відмовити гр. Романюк Аллі Анатоліївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для індивідуального 

садівництва в с. Боратин. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

              Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/284 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення детальних планів 

території земельних ділянок (цільове  

призначення яких змінюється) 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 

детальних планів території земельних ділянок  (цільове  призначення яких змінюється)  та 

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 

Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології, за результатами 

голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр. Шклярук Юлії Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється)  площею 

0,10 га для обслуговування будівель ринкової інфраструктури в с. Рованці.  

Відмовити гр. Ярошук Марії Юхимівні у наданні дозволу  на розроблення детального 

плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) площею 0,24 га для 

будівнцтва та обслуговування будівель закладів освіти в с. Боратин. 

Відмовити гр. Рибаю Олександру Вікторовичу у наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером 0722880700:04:001:7081 

(цільове призначення якої змінюється) площею 0,10 га для обслуговування будівель торгівлі.  

Відмовити гр. Вільчинській Ірині Федорівні у наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером 0722880300:02:001:2145 

(цільове призначення якої змінюється)  площею 0,25 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/287 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення плану детального 

планування території земельної 

ділянки (цільове призначення якої  

змінюється) ТзОВ «Альфа 4» 

 

Розглянувши та обговоривши заяви ТзОВ «Альфа 4» про надання дозволу на 

розроблення детального плану території земельної ділянки  (цільове  призначення якої 

змінюється)  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, за 

результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити ТзОВ «Альфа 4» у наданні дозволу  на розроблення плану детального 

планування території земельної ділянки  з кадастровим номером 0722880700:04:001:6745 

(цільове призначення якої змінюється)  площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури: адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 

будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та 

іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку в с. Рованці. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/288 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для сінокосіння і випасання худоби 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Носика Дмитра Васильовича про надання   

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

сінокосіння і випасання худоби та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології, за результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Носику Дмитру Васильовичу в наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби 

площею 0,0808 га, що межує з орендованою ним ділянкою з кадастровим номером 

0722880700:01:001:1774. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/289 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних 

організацій 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Нестера Руслана Борисовича про надання   

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій та керуючись  

п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного 

кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Нестеру Руслану Борисовичу в наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/290 

с.Боратин 

 

Про відмову в приватизації  

земельної ділянки 

Колесніковій С.М. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Колеснікової Світлани Миколаївни про надання   

дозволу на приватизацію земельної ділянки в с. Рованці та керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Колесніковій Світлані Миколаївні в наданні дозволу на приватизацію 

земельної ділянки площею 3×48,42 м, що знаходиться біля її власної земельної ділянки по  

вул. Луговій, 10 в с. Рованці. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/291 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні 

дозволу на встановлення 

наземних вказівників 

Мякініну В.Б. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Мякініна Вадима Борисовича про надання   

дозволу на встановлення 4 наземних вказівників на опорах в с. Рованці та керуючись  п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу 

України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Мякініну Вадиму Борисовичу в наданні дозволу на встановлення  

4 наземних вказівників на опорах розміром 1,25×2 м за адресою: с.Рованці, вул. 4 Об’їзна, 54.  

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/292 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні земельної 

ділянки в користування 

Онищуку О.В. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Онищука Олександра Володимировича про 

надання в користування земельної ділянки в с. Коршовець та керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Онищуку Олександру Володимировичу в наданні в користування 

земельної ділянки біля кладовища в с. Коршовець. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/293 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки Полонківському 

споживчому товариству  

 

Розглянувши та обговоривши заяву Полонківського споживчого товариства про 

надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення  (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології, за результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити Полонківському споживчому товариству в наданні дозволу на складання 

технічної документації щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) за адресою: Луцький район, с. Лаврів, вул. Першотравнева, 12а. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/294 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні в строкове 

платне користування земельної 

ділянки Джулінському Л.Л. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Джулінського Леоніда Леонідовича про надання 

в строкове платне користування земельної ділянки для обслуговування комплексу зерносушки 

в с. Промінь та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, за 

результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Джулінському Леоніду Леонідовичу в наданні в платне строкове 

користування земельної ділянки площею 0,6229 га для обслуговування комплексу зерносушки 

та іншого сільськогосподарського призначення за адресою: с. Промінь, вул. Перемоги, 24. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

 

  

 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/295 

с.Боратин 

 

Про відмову в передачі земельної 

ділянки у приватну власність 

в порядку спадкування Тимощук Т.Є. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Тимощук Тетяни Євгенівни про передачу їй 

земельної ділянки у приватну власність в порядку спадкування  та керуючись  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу 

України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Тимощук Тетяні Євгенівні в передачі їй земельної ділянки площею  

0,09 га у приватну власність в порядку спадкування в с. Рованці. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/298 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяв 

громадян щодо затвердження планів 

детального планування території  

земельних ділянок 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви громадян Панасюк Оксани Іванівни, Філозофа 

Мирослава Васильовича, Собуцького Олега Вікторовича, Мельничук Ірини Андріївни та 

Пливуна Тараса Володимировича про затвердження планів детального планування території 

земельних ділянок та надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних  відносин,  природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання  про можливість  затвердження планів 

детального планування території земельних ділянок та надання дозволу на складання проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Коршів громадянам Панасюк 

Оксані Іванівні, Філозофу Мирославу Васильовичу, Собуцькому Олегу Вікторовичу, 

Мельничук Ірині Андріївні та Пливуну Тарасу Володимировичу та  внести пропозицію по 

даному  питанню  на розгляд  чергової сесії.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/299 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви виконавчого комітету 

 

Розглянувши та обговоривши заяву про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (на території колишньої 

Гіркополонківської сільської ради) загальною площею 115,2946 га з подальшим продажем 

права оренди на них на конкурентних засадах (земельних торгах) та керуючись  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (на території 

колишньої Гіркополонківської сільської ради) загальною площею 115,2946 га з подальшим 

продажем права оренди на них на конкурентних засадах (земельних торгах) та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/301 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяв 

ТзОВ «Агро-Захід» 

 

Розглянувши та обговоривши заяв ТзОВ «Агро-Захід» про надання в користування на 

правах оренди земельних ділянок під невитребуваними земельними частками (паями) на 

території Гіркополонківської сільської ради, про виставлення на торги земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення на території Радомишльської сільської ради та 

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про можливість надання в користування 

на правах оренди земельних ділянок під невитребуваними земельними частками (паями) на 

території Гіркополонківської сільської ради, про виставлення на торги земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення на території Радомишльської сільської ради та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 

 

                                                 БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                             Восьмого  скликання 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

03  березня 2021 року № 4/302 

 с.Боратин    

Про надання дозволу  на складання технічної 

документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного 

 сільськогосподарського виробництва.  

 

          Розглянувши  заяву громадян: Скопюк Вікторії Юріївни, Чубарко  Геннадія  Юрійовича, 

Чубарко Марії Феодосіївни про надання дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки в натурі ( на 

місцевості), яка розташована за межами населеного пункту  Лаврівської  сільської ради 

(с.Лаврів) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на підставі сертифіката 

про право на земельну ділянку (пай) ), ділянка № 269, та свідоцтва про право на спадщину за 

законом  від 19.11.2020, спадкова справа № 62/2020  та керуючись п.34 ст. 26  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 81, 116  Земельного  кодексу України, 

ст.3,5,7 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв) від 05.09.2019 № 3-304, ст. 25 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи пропозицію  постійної комісії з питань земельних відносин,  

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада       

В ИР І Ш И Л А : 

          1.Надати дозвіл громадянам: Скопюк Вікторії Юріївні, Чубарко  Геннадію  Юрійовичу, 

Чубарко Марії Феодосіївні   на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення) меж земельної  ділянки в натурі ( на місцевості)  на земельну 

частку (пай)  ділянка № 269   загальною площею  2, 7900  га, за межами населеного пункту 

Лаврівської сільської ради (с.Лаврів)  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (рілля) на підставі сертифіката про право на земельну ділянку (пай) серії  ВЛ  

№ 0175049 виданого 26.03.1997 року  Луцькою районною державною адміністрацією 

Волинської області, ділянка № 269,  та свідоцтва про право на спадщину за законом від 



19.11.2020, спадкова справа № 62/2020, по 1/3 частці кожному  в селі Лаврів  Боратинської 

сільської ради . 

          2. Технічну документацію подати на затвердження до сільської ради в установленому 

законодавством порядку. 

          3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

Сільський  голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/304 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви Охремчук Г.В. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Охремчук Галини Федорівни про надання 

дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки (цільове призначення 

якої змінюється) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) площею 

0,1801 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в с. Рованці, кадастровий номер 0722880700:04:001:0352  гр. Охремчук Галині 

Федорівні та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/305 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви Біскуба П.І. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Біскуба Петра Івановича про розірвання 

договору оренди земельної ділянки від 08.05.2014 р. і передачу її у власність та керуючись  

п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про розірвання договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0662 га, кадастровий номер 0722880700:04:001:6808 від 

08.05.2014 р. і передачу її у власність  гр. Біскубу Петру Івановичу та  внести пропозицію по 

даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                    Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/306 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви Лисак Н. Б. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Лисак Наталії Богданівни про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в с. Городище та керуючись  п.34 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Городище гр. Лисак Наталії Богданівні та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/307 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви Діденко-Косенюк В.В. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Діденко-Косенюк Віти Володимирівни про 

надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки для іншого 

сільськогосподарського призначення в с. Промінь та керуючись  п.34 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки площею 3,5 га для іншого 

сільськогосподарського призначення в с. Промінь, вул. Польова, 1А гр. Діденко-Косенюк Віті 

Володимирівні та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/308 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви Ткачука І.Ф. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Ткачука Івана Федоровича про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Коршовець та 

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Коршовець  

гр. Ткачуку Івану Федоровичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової 

сесії.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/309 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви Копанчук Л.П. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Копанчук Любові Павлівни про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в с. Оздів та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4925 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Оздів гр. Копанчук Любові Павлівні та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

03 березня 2021 № 4/310 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви Романюка Л.В. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Романюка Леоніда Віталійовича про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах Боратинської територіальної громади гр. Романюку Леоніду 

Віталійовичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

03 березня 2021 № 4/311 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви Романюка Л.В. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Романюка Леоніда Віталійовича про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд та 

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Гірка Полонка або 

Полонка гр. Романюку Леоніду Віталійовичу та  внести пропозицію по даному питанню на 

розгляд чергової сесії.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

03 березня 2021 № 4/312 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви Йовзик Л.П. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Йовзик Лариси Пилипівни про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд та керуючись  п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд гр. Йовзик Ларисі 

Пилипівні та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

03 березня 2021 № 4/313 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви Гримайла М.Д. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Гримайла Миколи Дмитровича про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. 

Ратнів та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ратнів гр. 

Гримайлу Миколі Дмитровичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової 

сесії.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

03 березня 2021 № 4/314 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви Філюк Г.С. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Філюк Галини Степанівни про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ратнів та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га  для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ратнів гр. Філюк Галині Степанівні та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

03 березня 2021 № 4/315 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви Гримайло В.С. 

 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Гримайло Валентини Степанівни про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ратнів та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га  для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ратнів гр. Гримайло Валентині Степанівні та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

03 березня 2021 № 4/316 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви Гримайла М.Д. 

 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Гримайла Миколи Дмитровича про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ратнів та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,35 га  для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ратнів гр. Гримайлу Миколі Дмитровичу та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/317 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви Смоляра В.П. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Смоляра Володимира Петровича про надання 

дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки (цільове призначення 

якої змінюється) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) площею 

0,41 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в с. Радомишль, кадастровий номер 0722885200:01:001:2625  гр. Смоляру Володимиру 

Петровичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

 

 

 

 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/318 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви Клебанюк Т.І. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Клебанюк Тетяни Іванівни про надання дозволу 

на підписання акту прийому-передачі межових знаків без підпису користувача земельної 

ділянки Тимощук Тетяни Євгенівни та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на підписання акту 

прийому-передачі межових знаків без підпису користувача земельної ділянки Тимощук 

Тетяни Євгенівни гр. Клебанюк Тетяні Іванівні та  внести пропозицію по даному питанню на 

розгляд чергової сесії.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

 

 

  

  



                                                                    

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021ррку № 4/322 

 с.Боратин 

 

Про надання  дозволу  на складання  

технічної  документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельних  

ділянок 

 

            Керуючись   ст. ст. 12, 19, 118, 121, 186 Земельного  кодексу  України,   ст.  26  Закону  

України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  розглянувши  заяву  гр.Павлович 

Софії Олександрівни (Павлович Тетяна Володимирівна опікун) про  надання  дозволу  на  

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  

ділянки  в  натурі  на  місцевості,  Боратинська  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Дати  дозвіл  гр.Павлович С.О.на   розробку  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості. 

2. Земельна  ділянка   розташована  на  території  села Лучиці Боратинської  сільської  ради  

Луцького  району  Волинської  області для ОЖБ-0.25га . 

3.  Технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  передачі  земельної  ділянки  у  власність  

подати  на  затвердження  в  установленому  порядку.   

 

 

 

Сільський    голова                                                                                        Сергій ЯРУЧИК            

Алла Сафонова   

 

 

 

 


