
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

24 березня   2021 року №  5/17 

  с.Боратин    

 

Про  надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо встановлення  

меж водоохоронної зони та прибережної   

захисної смуги річки  Стир. 

 

          Відповідно  до ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», ст. 60 Земельного  кодексу України, враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,   

сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою  щодо встановлення меж 

водоохоронної зони та прибережної  захисної смуги річки  Стир на території Боратинської 

сільської ради Луцького району Волинської області.. 

          2. Виконавчому комітету сільської ради  розробити проект землеустрою щодо 

встановлення меж водоохоронної зони та прибережної  захисної смуги річки  Стир на 

території Боратинської сільської ради  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 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 

24 березня   2021 року  №  5/18 

  с.Боратин    

 

Про  надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо встановлення  

меж водоохоронної зони та прибережної   

захисної смуги річки  Чорногузка. 

 

          Відповідно  до ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», ст. 60 Земельного  кодексу України, враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,   

сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою  щодо встановлення меж 

водоохоронної зони та прибережної  захисної смуги річки  Чорногузка на території 

Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області.. 

          2. Виконавчому комітету сільської ради  розробити проект землеустрою щодо 

встановлення меж водоохоронної зони та прибережної  захисної смуги річки  Стир на 

території Боратинської сільської ради  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 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 

 24 березня   2021 року №  5/19 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Чикун О.В. 

 

           Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Чикун Олені 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 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 

Чикун Олені Василівні  площею  0,1800 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка знаходиться в 

селі Коршів   Боратинської сільської ради, кадастровий номер 0722882900:01:001:0028 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 

0722882900:01:001:0028   громадянці  Чикун Олені Василівні  для ведення особистого 

селянського господарства. 

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

площею 0,1800 га   громадянці Чикун Олені 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     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 березня  2021 року  №  5/20 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Корхоту Г.З. 

 

               Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Корхоту Георгію Зіновійовичу 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 Корхоту Георгію Зіновійовичу  площею  0,3500 га (згідно КВЗУ 001.01  – 

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

0722885400:01:001:0003 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 0722885400:01:001:0003   громадянину Корхоту Георгію Зіновійовичу  для ведення 

особистого селянського господарства. 

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

площею 0,3500 га   громадянину  Корхоту Георгію Зіновійовичу  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 

24 березня 2021 року №  5/21 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Савулі І.Ю. 

 

               Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Савулі Іванні Юріївні 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 Савулі Іванні Юріївні  площею  0,0888 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка 

знаходиться в селі Боратин   Боратинської сільської ради, кадастровий номер 

0722880700:01:001:0047 для  ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового 

призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

                   2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0888  га, кадастровий 

номер 0722880700:01:001:0047   громадянці  Савулі Іванні  Юріївні   для ведення особистого 

селянського господарства. 

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

площею 0, 0,0888 га   громадянці Савулі Іванні  Юріївні  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 

 24 березня 2021 року  №  5/22 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Остапюку П.П. 

 

          Розглянувши    проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Остапюку Петру 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 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 

Остапюку  Петру  Петровичу  площею  0,2760 га (згідно КВЗУ 001.01  – рілля), яка 

знаходиться в селі Рованці   Боратинської сільської ради, кадастровий номер 

0722880700:04:001:7726 для  ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового 

призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2760 га, кадастровий номер 

0722880700:04:001:7726   громадянину Остапюку Петру Петровичу  для ведення особистого 

селянського господарства. 

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

площею 0,2760 га   громадянину  Остапюку Петру 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 

24 березня 2021 року №  5/23 

с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Павлюку В.М. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Павлюка  Володимира  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. Павлюку  Володимиру  Миколайовичу  площею 

0,2500 га, кадастровий номер 0722882900:01:001:0034 - для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Коршів 

Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Павлюку  Володимиру  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       

Ярослав  Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 березня 2021 року  №  5/24 

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Бартосевич  К.П.  

 

         Розглянувши заяву гр. Бартосевич  Катерини  Павлівни  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. Бартосевич  Катерині  Павлівні на розроблення   детального  

плану території  земельної ділянки площею 0,0955 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 

24 березня  2021 року №  5/25 

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Баранюк  Л.С.  

 

         Розглянувши заяву гр. Баранюк  Лілії  Степанівни  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. Баранюк  Лілії  Степанівні  на розроблення   детального  плану 

території  земельної ділянки площею 0,0900 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  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 березня 2021 року  №  5/26 

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Данилюк І.А. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Данилюк  Ілони  Анатоліївни  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. Данилюк  Ілоні  Анатоліївні  площею 0,3000 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. Данилюк  І.А. 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 

24 березня 2021 року  №  5/27 

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Гордовській В.М. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Гордовської  Валентини Миколаївни  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. Гордовській  Валентині  Миколаївні  площею 0,1800 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. Гордовській В.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  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                

                                                             Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 березня 2021 року  №  5/28 

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Гордовському В.Ф. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Гордовського  Володимира  Федоровича  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. Гордовському  Володимиру  Федоровичу  площею 0,1800 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. Гордовському В.Ф.  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 

24 березня 2021 року  №  5/29 

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Дмитрук Л.Ф. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Дмитрук  Любові  Федорівни  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. Дмитрук  Любові  Федорівні  площею 0,1800 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. Дмитрук Л.Ф.  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 

24 березня 2021 року №  5/30 

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Шеверді  Л.І. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Шеверди  Любові  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. Шеверді  Любові  Іванівні  площею 0,1000 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. Шеверді Л.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 

24 березня   2021 року  №  5/31 

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Шеверді  Д.П. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Шеверди  Дмитра  Петровича  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. Шеверді  Дмитру  Петровичу  площею 0,1000 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. Шеверді Д.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 

24 березня   2021 року  №  5/32 

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Нарушець Р.І. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Нарушець Руслана  Івановича  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. Нарушець Руслану  Івановичу  площею 0,2000 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. Нарушець Р.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 

24 березня 2021 року №  5/33 

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Бальбузі  Н.М. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Бальбузи  Наталії Митрофанівни  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. Бальбузі  Наталії Митрофанівні площею 0,2900 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. Бальбузі Н.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 

24 березня   2021 року  №  5/34 

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Бальбузі  А.Ф. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Бальбузи  Анатолія  Фадейовича  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. Бальбузі  Анатолію  Фадейовичу  площею 0,1500 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. Бальбузі А.Ф. 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 

24 березня   2021 року  №  5/35 

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Бальбузі  А.Х. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Бальбузи  Антоніни  Хомівни  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. Бальбузі  Антоніні  Хомівні  площею 0,1500 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. Бальбузі А.Х. 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 

24 березня   2021 року №  5/36 

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Корнійчуку В.А. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Корнійчука  Віктора  Анатолійовича   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. Корнійчуку  Віктору  Анатолійовичу  площею 0,2000 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. Корнійчуку  В.А. 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 

24 березня  2021 року №  5/37 

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр.Веремчук Ф.Ф. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Веремчук  Фаїни Филимонівни  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Коршів  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. Веремчук  Фаїні  Филимонівні   площею 0,2500 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Коршів за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Веремчук Ф.Ф. 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 

24 березня   2021 року №  5/38  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельних  

ділянок.  

 

          Розглянувши  заяву громадянки  Шабали  Мирослави  Іванівни 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.Промінь 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 Шабалі  Мирославі  Іванівні  на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної  ділянки  

( присадибна земельна ділянка)  площею 0,2500 га,  що розташована в селі Промінь  

Боратинської сільської ради. 

         2. Громадянці  Шабалі  Мирославі  Іванівні  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 

24 березня   2021року  №  5/39  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельних  

ділянок.  

 

          Розглянувши  заяву громадянина  Шеверди  Дмитра  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.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 громадянину  Шеверді  Дмитру  Петровичу  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. Громадянину  Шеверді  Дмитру  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 

24 березня   2021 року  №  5/40  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки.  

 

          Розглянувши  заяву громадян: Гордовського Володимира  Федоровича,  Дмитрук  

Любові Федорівни, Гордовської Валентини Миколаївни,  Гордовської  Вероніки  Олегівни   

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. Голишів 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:  Гордовському  Володимиру  Федоровичу,  Дмитрук  

Любові Федорівні, Гордовській  Валентині Миколаївні,  Гордовській  Вероніці  Олегівні  на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної  ділянки ( присадибна земельна ділянка)  площею 0,1200 га,  що розташована в 

селі Голишів Боратинської сільської ради в спільну сумісну власність. 

         2. Громадянам: Гордовському  Володимиру  Федоровичу,  Дмитрук  Любові 

Федорівні, Гордовській  Валентині Миколаївні,  Гордовській  Вероніці  Олегівні   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  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 березня   2021 року  №  5/41  

с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд  Мороз О.Ф. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Мороз Олени  Феодосіївни  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. Мороз Олені  Феодосіївні  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. 

         2. Гр. Мороз О.Ф. 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 та розвитку підприємництва.  

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан                                                                            

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 березня   2021року  №  5/42  

с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Квітці Р.С. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Квітки  Руслани Степанівни  про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Городище  

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. Квітці  Руслані Степанівні  площею 0,1600 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Городище 

за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування. 

         2. Гр. Квітці  Р.С. 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 та розвитку підприємництва.  

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан                                                                            

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 березня   2021 року №  5/44 

с.Боратин    

 

Про внесення змін в рішення  Промінської 

сільської  ради від 20.10.2017 № 19/7 «Про 

надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва та обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд»  

 

          Розглянувши  заяву гр. Пазюк  Ольги  Вікторівни  про внесення  змін в  в рішення 

Промінської сільської  ради від 20.10.2017 № 19/7 «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 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. Внести зміни в рішення  Промінської сільської  ради від 20.10.2017 № 19/7 «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд», 

а саме:  в пункті  1 рішення  слова « для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд» замінити на слова « для  ведення особистого селянського 

господарства». 

           2.  Всі інші пункти рішення залишити без змін. 

           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 

24 березня   2021 року №  5/45 

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для розміщення та експлуатації 

об’єкту  телекомунікації (баштова споруда)   

ПрАТ «ВФ Україна»   

 

         Розглянувши клопотання  ПрАТ «ВФ Україна»  про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території  земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0100 га для  

розміщення та експлуатації об’єкту  телекомунікації ( баштова споруда)  в с.Оздів  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  ПрАТ «ВФ Україна»  на розроблення   детального  плану території  

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0100 га, для надання в оренду,  для  розміщення 

та експлуатації об’єкту  телекомунікації ( баштова споруда)  в с.Оздів  Луцького району 

Волинської області. 

               2. Детальний план території  земельної ділянки  для  розміщення та експлуатації 

об’єкту  телекомунікації ( баштова споруда)  в с.Оздів  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 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 березня  2021 року №  5/46 

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на виготовлення 

експертної грошової оцінки земельної 

ділянки  Москвич Н.О. 

 

Розглянувши заяву гр. Москвич Наталії  Олексіївни  про надання дозволу на 

виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки,  відповідно до ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 122, 127, 128 Земельного 

кодексу України, Закону України “Про оцінку землі”,  Боратинська  сільська  рада   

ВИРІШИЛА: 

         1.Надати дозвіл гр. Москвич Наталії  Олексіївні  на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки площею 0,1528  га, кадастровий номер ділянки 

0722880700:01:001:8009 , яка розташована у с.Боратин  по  вул. Центральній, 17. 

2. Включити до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

по Боратинській сільській раді, які плануються до продажу у 2021 році земельну ділянку, 

загальною площею 0,1528  га, по вулиці Центральній, 17  в с.Боратин  на якій  розташований 

магазин «Алтея», що належить  Москвич Наталії  Олексіївні. 

3. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки подати до Боратинської 

сільської ради на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку.  

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

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій. 

 

 

Сільський голова                   Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 березня  2021 року  №  5/47 

с.Боратин    

        

Про   надання  у власність земельної 

ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Біскубу П.І. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Біскуба Петра Івановича  про надання дозволу на  розірвання 

договору оренди  земельної ділянки площею 0,0662 га, кадастровий номер 0722880700:04: 

001:6808  від 08.05.2014 та надати її у власність  для ведення особистого cелянського 

господарства  в селі Рованці 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 гр. Біскубу  Петру  Івановичу на розірвання договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0662 га, кадастровий номер 0722880700:04:001: 6808  від 

08.05.2014 для ведення особистого cелянського господарства  в селі Рованці. 

          2. Передати у власність  земельну ділянку для  ведення особистого cелянського 

господарства  гр. Біскубу  Петру  Івановичу площею 0,0662 га кадастровий номер  

0722880700:04:001: 6808 в селі  Рованці  Луцького  району  Волинської області. 

          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 

 

РІШЕННЯ  

24 березня 2021року  № 5/ 48 

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. Баранчуку Роману Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 - 0,12 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Рованці, Новостав, Голишів, Боратин. 

Відмовити гр. Маркевичу Валентину Леонідовичу 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. Леоновій Ользі Андріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Відмовити гр. Величку Сергію Івановичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  

с. Боратин. 

Відмовити гр. Велесюку Назарію 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. Рованці. 

Відмовити гр. Іващик Людмилі Василівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці, яка знаходиться поруч з 



ділянками з кадастровими номерами 0722880700:04:001:6661, 0722880700:04:001:0122, 

0722880700:04:001:6499, 0722880700:04:001:7856, 0722880700:04:001:6347. 

Відмовити гр. Рожій Лесі Олександрівні 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. Боратин. 

Відмовити гр. Яковець Світлані Іванівні 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. Ліхач Інесі Іванівні 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. Ференцу Андрію 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. Вербаїв. 

Відмовити гр. Ференц Богдані Сергіївні 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. Вербаїв. 

Відмовити гр. Чурилу Андрію 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. Оздів. 

Відмовити гр. Барді Марії Олексіївні 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. Ратнів. 

 Відмовити гр. Ткачуку  Івану Федоровичу 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  Коршовець.. 

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  

24 березня 2021 року № 5/ 49 

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: 

1. Відмовити гр. Омельчук Катерині Василівні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Леоновій Ользі Андріївні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Тимощук Анастасії Вікторівні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0904 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Тимощук Тетяні Євгенівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0904 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Ореховській Валентині Іванівні 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. Балику Івану Івановичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

0722880700:05:000:0002 площею 0,6346 га для ведення особистого селянського 

господарства в межах Боратинської територіальної громади. 



Відмовити гр. Супрунюк Інні Олександрівні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,14 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Ткач Ользі Григорівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Баїв. 

Відмовити гр. Савчук Катерині Ростиславівні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,50 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Городище. 

Відмовити гр. Нарушець Світлані Павлівні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Городище. 

Відмовити гр. Ткачук Оксані Петрівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,16 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Городище. 

Відмовити гр. Левчук Ользі Петрівні 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. Хахаєву Віктору Валерійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,50 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Баїв. 

Відмовити гр. Хахаєвій Тетяні Ярославівні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,09 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Баїв. 

Відмовити гр. Войтюк Дар’ї Олександрівні 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. Нестерчуку Михайлу Вікторовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,49 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лучиці. 

Відмовити гр. Патуті Миколі Феодосійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,00 га для ведення 

особистого селянського господарства в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Тіхоновій Євгенії Володимирівні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,80 га для ведення 

особистого селянського господарства в с.Мстишин. 

Відмовити гр. Барді Марії Олексіївні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,40 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Ратнів. 

Відмовити гр. Сусол Ользі Кирилівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,00 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Суховоля. 

Відмовити гр. Дубинці В’ячеславу Юрійовичу 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. Лисак Наталії Богданівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Городище. 

Відмовити гр. Сітусі  Олександру  Анатолійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2000 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Петльосі  Ользі Адамівні  у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для ведення особистого 

селянського господарства 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 

  Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

24 березня 2021року № 5/50 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для індивідуального садівництва. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви  гр. Петрука Віталія Павловича про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  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: 

1. Відмовити гр. Петруку Віталію Павловичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для 

індивідуального садівництва в с. Городище, садівниче товариство «Прикордонник». 

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  

24 березня 2021року № 5/51 

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. Вільчинській Ірині Федорівні у наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) з 

кадастровим номером 0722880300:02:001:2145 площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

Відмовити гр. Ткачук Богдані Богданівні у наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) з 

кадастровим номером 0722881600:03:001:3759 площею 0,02 га для будівнцтва та 

обслуговування будівель та споруд ветеринарної клініки в с. Полонка. 

Відмовити гр. Охремчук Галині Федорівні у наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється)  з 

кадастровим номером 0722880700:04:001:0352 площею 0,1801 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

 Відмовити гр. Діденко-Косенюк Віті Володимирівні у наданні дозволу  на 

розроблення детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 3,5 га для 

іншого сільськогосподарського призначення в с. Промінь, вул. Польова, 1А. 

Відмовити гр. Смоляру Володимиру Петровичу у наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) з 

кадастровим номером 0722885200:01:001:2625 площею 0,41 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 
Ярослав  Саченок 



 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

РІШЕННЯ  

24 березня 2021 року № 5/52 

с.Боратин 

 

Про відмову в затвердженні детальних 

планів території земельних ділянок  

(цільове призначення яких змінюється) 

та наданні дозволу на складання проектів 

землеустрою для будівництва та обслуговування 

житлового будинку 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян про затвердження детальних планів 

території земельних ділянок  (цільове  призначення яких змінюється) та наданні дозволу на 

складання проектів землеустрою для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд 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. Панасюк Оксані Іванівні у затвердженні детального плану території 

земельної ділянки площею 0,25 га та наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

в 

с. Коршів. 

Відмовити гр. Філозофу Мирославу Васильовичу у затвердженні детального плану 

території земельної ділянки площею 0,25 га та наданні дозволу на складання проекту 

землеустрою для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с. Коршів. 

Відмовити гр. Собуцькому Олегу Вікторовичу у затвердженні детального плану 

території земельної ділянки площею 0,25 га та наданні дозволу на складання проекту 

землеустрою для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с. Коршів. 

Відмовити гр. Мельничук Ірині Андріївні у затвердженні детального плану території 

земельної ділянки площею 0,25 га та наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

в 

с. Коршів. 

Відмовити гр. Пливуну Тарасу Володимировичу у затвердженні детального плану 

території земельної ділянки площею 0,25 га та наданні дозволу на складання проекту 

землеустрою для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с. Коршів. 



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  

24 березня 2021року № 5/53 

с.Боратин 

 

Про відмову у внесення в списки 

на отримання кредиту. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви  громадян  про внесеня їх в списки  на отримання 

кредиту по Програмі «Власний дім» для будівництва житлового будинку  та керуючись  

п.27 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за результатами 

голосування, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити  Петруку Віталію Павловичу  у  внесенні  в списки  по Програмі 

«Власний дім» на дофінансування для будівництва житлового  будинку в с. Городище  за 

більшістю голосів. 

Відмовити  Ношкалюку Олександру Віталійовичу  у  внесенні  в списки  на 

отримання кредиту по Програмі «Власний дім» для будівництва власного житлового  

будинку в с. Боратин  за більшістю голосів. 

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

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                    Сергій  ЯРУЧИК       

Людмила Cахан 



                                                                    

                                           БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                              ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                      Восьмого скликання 

 

                                             РІШЕННЯ  

24 березня 2021року № 5/54 

с.Боратин 

 

Про відмову в затвердженні детального 

плану території земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється) 

Корольову А.В. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Корольова Антона Владиславовича про 

затвердження 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 гр. Корольову Антону Владиславовичу у затвердженні детального 

плану території земельної ділянки з кадастровим номером 0722880700:01:001:7970 площею  

0,2467 га, цільове призначення якої змінюється з «для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) на «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. 

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 

24 березня 2021 року № 5/55 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,3081 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,3081 

га, кадастровий номер 0722885200:01:001:2337, для обслуговування водонапірної башні, 

яка знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, село Радомишль, 

посвідченого Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою 

серія ЯЯ №030454 виданий Радомишльській сільській раді, зареєстрований 29 листопада 

2011 року за № 072280003000074.  

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

ради  Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

3. Контроль за виконанням цього 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 

24 березня 2021 року № 5/56 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,0663 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

           1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,0663 га, 

кадастровий номер 0722885200:01:001:2340, для обслуговування фельдшерсько-

акушерського пункту, яка знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, село 

Радомишль, посвідченого Державним актом на право постійного користування земельною 

ділянкою серія ЯЯ №030451 виданий Радомишльській сільській раді, зареєстрований 29 

листопада 2011 року за  № 072280003000075.  

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

ради  Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

3. Контроль за виконанням цього 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 

24 березня 2021 року № 5/57 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,6538 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,6538 

га, кадастровий номер 0722885200:01:001:2339, для обслуговування дитячого садка, яка 

знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, село Радомишль, посвідченого 

Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ 

№030452 виданий Радомишльській сільській раді, зареєстрований 29 листопада 2011 року 

за  № 072280003000077.  

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

ради Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

3.   Контроль за виконанням цього 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 

24 березня  2021 року № 5/58 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,7211 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

             1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,7211 

га, кадастровий номер 0722885200:01:001:2338, для обслуговування клубу, яка 

знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, село Радомишль, 

посвідченого Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою 

серія ЯЯ №030453 виданий Радомишльській сільській раді, зареєстрований 29 листопада 

2011 року за  № 072280003000078.  

            2. Начальнику відділу земельних ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної 

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

                     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань                   

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони                                     

природи та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій   ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

24 березня 2021 року № 5/59 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,0748 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,0748 

га, кадастровий номер 0722885200:02:001:2335, для обслуговування фельдшерсько- 

акушерського пункту, яка знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, село 

Романівка, посвідченого Державним актом на право постійного користування земельною 

ділянкою серія ЯЯ №030450 виданий Радомишльській сільській раді, зареєстрований 29 

листопада 2011 року за  № 072280003000079.  

2. Начальнику відділу земельних ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної 

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

3. Контроль за виконанням цього 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 

24 березня 2021 року № 5/60 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,1610 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,1610 

га, кадастровий номер 0722885200:03:001:2336, для обслуговування фельдшерсько- 

акушерського пункту, яка знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, село 

Суховоля, посвідченого Державним актом на право постійного користування земельною 

ділянкою серія ЯЯ №030455 виданий Радомишльській сільській раді, зареєстрований 29 

листопада 2011 року за  № 072280003000076.  

2. Начальнику відділу земельних ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної 

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

3. Контроль за виконанням цього 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 

24 березня 2021 року № 5/61 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 2,7193 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 2,7193 

га, кадастровий номер 0722885200:01:001:2472, для обслуговування приміщення 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня , яка знаходиться за адресою: Волинська область, 

Луцький район, село Радомишль, посвідченого Державним актом на право постійного 

користування земельною ділянкою серія ЯЯ №083579 виданий відділу освіти Луцької 

районної державної адміністрації, зареєстрований 07 вересня 2012 року за № 

072280003000134.  

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

ради Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екологі.                                              

 

 

 

Сільський голова                                                                                        Сергій   ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

24 березня 2021 року № 5/62 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,5176 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,5176 

га, кадастровий номер 0722881600:01:001:3648, для обслуговування дитячого садка, яка 

знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, село Гірка Полонка, 

посвідченого Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою 

серія ЯЯ №033582 виданий Гіркополонківській сільській раді, зареєстрований 13 вересня 

2012 року за  № 072280003000142.  

2. Начальнику відділу земельних ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної 

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

3. Контроль за виконанням цього 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 

24 березня 2021 року № 5/63 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,5383 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,5383 

га, кадастровий номер 0722881600:01:001:3633, для обслуговування дитячого садка, яка 

знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, село Гірка Полонка, 

посвідченого Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою 

серія ЯЯ № 031507 виданий Гіркополонківській сільській раді, зареєстрований 13 вересня 

2012 року за  № 072280003000141.  

2. Начальнику відділу земельних ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної 

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

3. Контроль за виконанням цього 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  

24 березня 2021року № 5/64 

с.Боратин 

 

Про прийняття земельних ділянок  

з державної власності  у комунальну 

власність Боратинської територіальної  

громади. 

  

Керуючись статтями 2, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12,17 Земельного кодексу України, розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 31.01.2018 № 60 «Питання  передачі  земельних ділянок сільськогосподарського  

призначення  державної власності  у комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад»,  відповідно до наказу  Головного управління Держгеокадастру  у Волинській 

областівід11.12.2020 № 48 ОТГ, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, за 

результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти земельні ділянки сільськогосподарського  призначення  державної 

власності загальною площею  90,4730 га  у комунальну власність Боратинської 

територіальної громади, які розташовані за межами населених пунктів Боратинської 

сільської ради Луцького району Волинської області.  

 2. Затвердити акт приймання –передачі  від  11.12.2020  земельних ділянок  

сільськогосподарського призначення  із державної власності  у комунальну.  

 3. Сільському голові  Сергію Яручику забезпечити проведення  державної реєстрації 

права комунальної власності  земельних ділянок  відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх обтяження».  

 4. 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  

24 березня 2021року № 5/65 

с.Боратин 

 

Про прийняття земельних ділянок  

з державної власності  у комунальну 

власність Боратинської територіальної  

громади. 

  

Керуючись статтями 2, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12,17 Земельного кодексу України, розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 31.01.2018 № 60 «Питання  передачі  земельних ділянок сільськогосподарського  

призначення  державної власності  у комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад»,  відповідно до наказу  Головного управління Держгеокадастру  у Волинській 

областівід11.12.2020 № 48 ОТГ, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, за 

результатами голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти земельні ділянки сільськогосподарського  призначення  державної 

власності загальною площею  8,5000 га  у комунальну власність Боратинської 

територіальної громади, які розташовані за межами населених пунктів Боратинської 

сільської ради Луцького району Волинської області.  

 2. Затвердити акт приймання –передачі  від  24.02.2021 земельних ділянок  

сільськогосподарського призначення  із державної власності  у комунальну.  

 3. Сільському голові  Сергію Яручику забезпечити проведення  державної реєстрації 

права комунальної власності  земельних ділянок  відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх обтяження».  

 4. 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 

24 березня 2021 року  № 5/66 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,2042 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,2042 

га, кадастровий номер 0722885400:01:001:0419, для обслуговування приміщення ФАПу, яка 

знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, село Ратнів, посвідченого 

Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ 

№033319 виданий Ратнівській  сільській раді, зареєстрований 01 березня 2012  року за  № 

072280003000101.  

2. Начальнику відділу земельних ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної 

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

           3. Контроль за виконанням цього 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 

24 березня 2021 року № 5/67 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,7210 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,7210 

га, кадастровий номер 0722885400:01:001:0417, для обслуговування адміністративного 

приміщення , яка знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, село Ратнів, 

посвідченого Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою 

серія ЯЯ №033317 виданий Ратнівській  сільській раді, зареєстрований 24 липня  2012  року 

за  № 072280003000120.  

2. Начальнику відділу земельних ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної 

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

           3. Контроль за виконанням цього 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  

24 березня 2021року № 5/68 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви СТзОВ «Городище» 

 

Розглянувши та обговоривши заяву СТзОВ «Городище» про внесення змін в рішення 

Гіркополонківської сільської ради від 30.09.2020 № 21/26/40 «Про затвердження  технічної 

документації із землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення,  не витребувана частка (пай)» та керуючись  п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про внесення змін в рішення 

Гіркополонківської сільської ради від 30.09.2020 № 21/26/40 «Про затвердження  технічної 

документації із землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення,  не витребувана частка (пай)», а саме в пункті 3 

рішення слова «середньої земельної частки  (паю) замінити словами «нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки» СТзОВ «Городище» та  внести пропозицію по даному питанню 

на розгляд чергової сесії.  

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан  

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

24 березня 2021 року  № 5/69 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,7502 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,7502 га, 

кадастровий номер 0722885400:01:001:0416, для обслуговування адміністративного 

приміщення , яка знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, село Ратнів, 

посвідченого Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою 

серія ЯЯ №033318 виданий Ратнівській  сільській раді, зареєстрований                      01 

березня   2012  року за  № 072280003000102.  

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

Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення права 

користування. 

      3. Контроль за виконанням цього 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 

24 березня 2021року  № 5/70 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 1,1167 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 1,1167 

га, кадастровий номер 0722885400:01:001:0550, для обслуговування об’єкта фізичної 

культури і спорту , яка знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, село 

Ратнів, посвідченого Державним актом на право постійного користування земельною 

ділянкою серія ЯЯ №035849 виданий Ратнівській  сільській раді, зареєстрований 02 липня  

2012  року за  № 072280003000116.  

2. Начальнику відділу земельних ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної 

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

3. Контроль за виконанням цього 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 

24 березня 2021року   № 5/71 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,2037 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,2037 

га, кадастровий номер 0722883200:01:001:2788, для обслуговування сільської ради , яка 

знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, село Лаврів, посвідченого 

Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою серія   ЯЯ  № 

033939 виданий Лаврівській  сільській раді, зареєстрований 24 грудня 2010  року за  № 

072280003000199.  

2. Начальнику відділу земельних ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної 

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

3. Контроль за виконанням цього 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 

24 березня 2021 року   № 5/72 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,3153га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,3153 га, 

кадастровий номер 0722883200:01:001:2790, для обслуговування клубу , яка знаходиться за 

адресою: Волинська область, Луцький район, село Лаврів, посвідченого Державним актом 

на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ  № 033937 виданий 

Лаврівській  сільській раді, зареєстрований 24 грудня 2010  року за № 072280003000200.  

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

Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення права 

користування. 

            3. Контроль за виконанням цього 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 

24 березня 2021року  № 5/73 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,3551га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,3551 га, 

кадастровий номер 0722883200:01:001:2789, для обслуговування АЗПСМ , яка знаходиться 

за адресою: Волинська область, Луцький район, село Лаврів, посвідченого Державним 

актом на право постійного користування земельною ділянкою серія   ЯЯ  № 033938 виданий 

Лаврівській  сільській раді, зареєстрований 24 грудня 2010  року за  № 072280003000198.  

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

Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення права 

користування. 

           3. Контроль за виконанням цього 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  

24 березня 2021року  № 5/ 74 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу Гущик Ю.В. 

 

          Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Гущик Юлії Володимирівни  про 

надання  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (автостоянки) в селі 

Рованці  площею 0,09 га та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст.12,93 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. Гущик Юлії Володимирівни у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,09 га в оренду  для 

розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (автостоянки) в селі Рованці.  

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  

24 березня 2021 року  № 5/75 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу на 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

Вегері  С.В. 

 

          Розглянувши та обговоривши заяву громадянина  Вегери  Сергія  Віталійовича  про 

надання  дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

хоча  б одного виду цільового призначення: для ведення садівництва,  для ведення  

особистого селянського господарства,  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33,40 Земельного кодексу України, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити громадянину  Вегері  Сергію  Віталійовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  хоча  б одного виду 

цільового призначення: для ведення садівництва,  для ведення  особистого селянського 

господарства,  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд.  

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  

24 березня 2021 року № 5/ 76 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні в оренду земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель  

і споруд Ваколюку О.М. 

  

          Розглянувши та обговоривши заяву громадянина Ваколюка  Олега Михайловича  про 

надання  в оренду  земельної ділянки площею 0,0024 кв.м, кадастровий номер 

0722881600:01:001:3693,  для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с.Гірка Полонка та керуючись  п.34 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,93 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. Ваколюку Олегу Михайловичу в наданні в оренду  земельної 

ділянки площею 0,0024 кв.м, кадастровий номер 0722881600:01:001:3693,  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 

  Ярослав Саченок 

 

 

 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

24 березня 2021 року № 5/ 78 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяв 

для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян: Ящука Олександра Миколайовича, Копанчук  

Любові Павлівні,  Романюка  Леоніда Віталійовича, Філюк Галини Степанівни, Гримайло  

Валентини  Степанівни, 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», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, за 

результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. 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 0,14 га  для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин гр. Ящуку Олександру Миколайовичу  та  

внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

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.  

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  гр. Романюку  Леоніду Віталійовичу на території  сільської 

ради    та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

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.  

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.  



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.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних 

ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

24 березня 2021року  № 5/ 79 

с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду заяв для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян: Романюка Леоніда Віталійовича, 

Йовзик Лариси Пилипівни, Гримайла Миколи Дмитровича  про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 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, за результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. 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 будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. 

Гірка Полонка,   гр. Романюку Леоніду Віталійовичу та  внести пропозицію по даному 

питанню на розгляд чергової сесії.  

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 будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд   гр. 

Йовзик Ларисі Пилипівні  та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової 

сесії.  

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 будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,25 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

в с. Ратнів,  гр.Гримайлу  Миколі Дмитровичу  та  внести пропозицію по даному питанню 

на розгляд чергової сесії.  



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

24 березня 2021 року № 5/ 80 

с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду заяви 

Джулінського Л.Л. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Джулінського Леоніда Леонідовича  про 

надання в оренду терміном на 5 років земельну ділянку площею 0,6229 га, кадастровий 

номер 0722885100:01:001:5731, в селі Промінь  для обслуговування КЗС (А-2)  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, за результатами голосування, 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання в оренду терміном на 5 

років земельну ділянку площею 0,6229 га, кадастровий номер 0722885100:01:001:5731, в 

селі Промінь  для обслуговування КЗС (А-2)   гр. Джулінському Леоніду Леонідовичу та  

внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки 

 

 

Сільський голова                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Cахан 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

24 березня 2021 року № 5/81 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяв 

про  затвердження   проектів землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельних  

ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян: Мотрунчик  Надії Сергіївни,   Шабали 

Валентини Гордіївни, Дахновського Руслана  Романовича про  затвердження   проектів 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельних ділянок у власність 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, за 

результатами голосування,  сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

          1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проекту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,3837 га  

для ведення особистого селянського господарства в с.Суховоля  гр. Мотрунчик  Надії 

Сергіївні та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проекту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею  

0,5213 га  для ведення особистого селянського господарства в с.Суховоля  гр. Шабалі 

Валентині  Гордіївні  та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проекту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею  

0,5000 га  для ведення особистого селянського господарства в с.Ратнів гр.  Дахновському 

Руслану  Романовичу  та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

24 березня 2021 року № 5/82 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяви 

про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність для індивідуального  

садівництва.  

 

          Розглянувши та обговоривши заяву гр. Харитонова Ігоря Валерійовича про  

затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва 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, за 

результатами голосування,   сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

          1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проекту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,12 га  для 

індивідуального садівництва  в с.Лаврів  гр. Харитонову Ігорю Валерійовичу та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

24 березня 2021року № 5/83 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського  

господарства Балику І.І. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву  гр. Балика Івана Івановича 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», 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. Балику Івану Івановичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

0722880700:05:000:0002 площею 0,6346 га для ведення особистого селянського 

господарства в межах Боратинської територіальної громади. у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка перебуває у власності ТзОВ «СТАЛЬ-ЕДЕЛЬ».  

 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  

24 березня 2021 року № 5/84 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви ТзОВ «Агро-Захід» 

 

Розглянувши та обговоривши заяву ТзОВ «Агро-Захід» про надання в користування 

на правах оренди земельних ділянок під невитребуваними земельними частками (паями)  та 

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

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання в користування на правах 

оренди земельних ділянок під невитребуваними земельними частками (паями)  на території 

колишньої Гіркополонківської сільської ради ТзОВ «Агро-Захід» 

к.н. 0722883200:02:000:3236  -  1,9658 га;   к.н. 0722883200:02:000:3237  -  2,8937 га;   

к.н. 0722883200:02:000:3238  -  3,0928 га;   к.н. 0722883200:02:000:3240  -  3,0958 га;    

к.н. 0722883200:02:000:3241  -  2,9479 га;   к.н. 0722883200:02:000:3242  -  1,9293 га;     

к.н. 0722883200:02:000:3243  -  2,8905 га;   к.н. 0722883200:02:000:3244  -  0,4823 га;    

к.н. 0722883200:02:000:3245  -  3,0995 га;   к.н. 0722883200:02:000:3246  -  2,8920 га;    

к.н. 0722883200:02:000:3247  -  3,0095 га;   к.н. 0722883200:02:000:3248  -  2,8935 га;        

к.н. 0722883200:02:000:3249  -  3,2724 га;   к.н. 0722883200:02:000:3250  -  2,8906 га               

та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

24 березня 2021року № 5/85 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду  

заяви ТзОВ «Агро-Захід» 

 

Розглянувши та обговоривши заяву ТзОВ «Агро-Захід» про те, щоб виставити на 

земельні торги земельні ділянки сільськогосподарського призначення  та керуючись  п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про те, щоб виставити на земельні 

торги земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території колишньої 

Радомишльської сільської ради (к.н. 0722885200:04:000:2178  -  0,7001 га; 

к.н. 0722885200:04:000:2181  -  0,5065 га; к.н. 0722885200:04:000:2179  -  1,2401 га) 

ТзОВ  «Агро-Захід»  та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

VIIІ скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

24 березня 2021 року №  5/86                                                                                                    

     с.Боратин 

 

Про виконання рішення Волинського  

окружного адміністративного суду від  

01.03.2021 щодо повторного розгляду 

заяви Яртись Тамари Олександрівни від 

04.09.2020 про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки  для ведення 

особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2 га  в селі Рованці  
 

На виконання рішення Волинського  окружного адміністративного суду від  

01.03.2021 щодо повторного розгляду заяви Яртись Тамари Олександрівни від 04.09.2020 

про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки  для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га  в селі 

Рованці 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. Повторно розглянути заяву Яртись Тамари Олександрівни від 04.09.2020 про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га  в селі Рованці. 

2. Відмовити Яртись Тамарі Олександрівні у наданні дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2 га  в селі Рованці, у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної 

документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та 

охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо 

впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом 

порядку. 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології (Голова 

комісії –Петро Янюк) 

 

 

Сільський голова                                                          Сергій ЯРУЧИК 

 

  



 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

VIIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 березня 2021 року №  5/87                                                                                                    

     с.Боратин 

 

Про виконання рішення Волинського  

окружного адміністративного суду від  

01.03.2021 щодо повторного розгляду 

заяви Яртись Олексія Леонтійовича від 

04.09.2020 про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки  для ведення 

особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2 га   
 

На виконання рішення Волинського  окружного адміністративного суду від  

01.03.2021 щодо повторного розгляду заяви Яртись Олексія Леонтійовича від 04.09.2020 

про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки  для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га  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. Повторно розглянути заяву Яртись Олексія Леонтійовича від 04.09.2020 про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га. 

2. Відмовити Яртись Олексію Леонтійовичу у наданні дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2 га, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових 

актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем 

землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування 

територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології (Голова 

комісії –Петро Янюк) 

 

 

Сільський голова                                                          Сергій ЯРУЧИК 

 

  



 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

VIIІ скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

24 березня 2021 року №  5/88                                                                                                    

     с.Боратин 

 

Про виконання рішення Волинського  

окружного адміністративного суду від  

19.03.2021 щодо повторного розгляду 

заяви Козицької Альони Анатоліївни від 

06.10.2020 про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки  для ведення 

особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2 га   

 

На виконання рішення Волинського  окружного адміністративного суду від  

01.03.2021 щодо повторного розгляду заяви Яртись Олексія Леонтійовича від 04.09.2020 

про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки  для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га  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. Повторно розглянути заяву Козицької Альони Анатоліївни від 06.10.2020 про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га. 

2. Відмовити Козицькій Альоні Анатоліївні у наданні дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2 га, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових 

актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем 

землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування 

територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.  



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології (Голова 

комісії –Петро Янюк) 

 

 

Сільський голова                                                          Сергій ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

24  березня 2021 року № 5/90 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 1, 9572 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

                                                       ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 1,9572 

га, кадастровий номер 0722881600:01:001:3638, для обслуговування приміщення 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступеня, яка знаходиться за адресою: Волинська область, 

Луцький район, село Гірка Полонка, посвідченого Державним актом на право постійного 

користування земельною ділянкою серія ЯЯ №033581 виданий відділу освіти Луцької 

районної державної адміністрації, зареєстрований 07 вересня 2012 року за  № 

072280003000135.  

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

ради Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування земельною ділянкою. 

3.  Контроль за виконанням цього 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 

24  березня 2021 року № 5/91               

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 3, 9193 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

                                                       ВИРІШИЛА:  

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 3,9193 

га, кадастровий номер 0722883200:01:001:3158, для обслуговування приміщення 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступеня, яка знаходиться за адресою: Волинська область, 

Луцький район, село Лаврів, посвідченого Державним актом на право постійного 

користування земельною ділянкою серія ЯЯ №033574 виданий відділу освіти Луцької 

районної державної адміністрації, зареєстрований 07 вересня 2012 року за  № 

072280003000129.  

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

ради Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування земельною ділянкою. 

            3.  Контроль за виконанням цього 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 

24  березня 2021 року № 5/92               

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 1, 4697 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

                                                       ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 1,4697 

га, кадастровий номер 0722885400:01:001:0570, для обслуговування приміщення 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступеня, яка знаходиться за адресою: Волинська область, 

Луцький район, село Ратнів, посвідченого Державним актом на право постійного 

користування земельною ділянкою серія ЯЯ №031517 виданий відділу освіти Луцької 

районної державної адміністрації, зареєстрований 21 вересня 2012 року за  № 

072280003000143.  

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

ради Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування земельною ділянкою. 

3.  Контроль за виконанням цього 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 

24  березня 2021 року № 5/93               

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 3, 7807 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

                                                       ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 3,7807 

га, кадастровий номер 0722883200:01:001:3159, для ведення дослідних та навчальних цілей, 

яка знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, село Лаврів, посвідченого 

Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 

033573 виданий відділу освіти Луцької районної державної адміністрації, зареєстрований 

07 вересня 2012 року за  № 072280003000128.  

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

ради Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування земельною ділянкою. 

3.  Контроль за виконанням цього 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 

24 березня   2021 року  №  5/94 

с.Боратин    

 

Про перенесення розгляду заяви 

про  затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Гошко П.М. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Гошко  Петра  Мусійовича 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. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про можливість  затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки  гр. Гошко  Петру  Мусійовичу площею 0,2500 га, кадастровий номер 

0722883200:01:015:3657 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Лаврів Луцького району 

Волинської області  та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних 

ресурсів, кадастру і екологічної безпеки Ярослава Саченка. 

 

Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК      

Ярослав  Саченок 

 

 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

24 березня   2021 року  №  5/95 

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 

Ярослав Саченок 
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