
 
БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  05  жовтня  2021 року  № 9/2 

  с.Боратин 

                                

Про затвердження  порядку денного   

дев’ятої  сесії восьмого скликання   

Боратинської сільської ради.                

             

                 Відповідно до  пункту 14 статті  46  Закону України „ Про місцеве  

самоврядування в Україні”, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

               Затвердити  для  розгляду дев’ятої сесії сільської ради такий порядок  денний:  

         

          1. Про  обрання комісії по підрахунку  голосів поіменного голосування. 

               Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

          2. Про затвердження порядку денного дев’ятої сесії восьмого скликання Боратинської 

сільської ради. 

               Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

            3. Про затвердження звіту про виконання бюджету Боратинської сільської 

територіальної  громади  за 1 півріччя  2021 року.   

               Інформує: Ганна Радчук – начальник відділу фінансів 

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

сільської   територіальної громади  на 2021 рік» 

               Інформує: Ганна Радчук – начальник відділу фінансів 

          5. Про схвалення  Прогнозу бюджету Боратинської сільської територіальної громади 

на 2022-2024 роки. 

               Інформує: Ганна Радчук – начальник відділу фінансів 

          6. Про прийняття прав засновника Гіркополонківської Дитячої музичної школи, зміну 

назви та затвердження Статуту в новій редакції 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

          7. Про порядок списання  об’єктів  комунальної власності  Боратинської сільської 

ради, балансоутримувачами  яких є заклади освіти»     

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

           8. Про  надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення та 

зміни меж населених пунктів Полонка, Оздів, Гірка Полонка. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

           9. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки 

в селі Боратин ( масив  « Заводський») 



                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

         10. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки 

в селі Боратин ( масив  « Шкільний») 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

        11. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки 

в селі Голишів ( масив  « Садовий») 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

        12. Про внесення змін до рішення Боратинської сільської ради  від 18.02.2021 № 3/3 

«Про створення  Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Боратинської сільської ради» 

               Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

        13. Про утворення старостинських округів. 

               Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

        14. Про затвердження Порядку розміщення  зовнішньої реклами на території  

Боратинської сільської ради. 

                Інформує:  Богдана Макарчук  – начальник  відділу організаційно-правового 

забезпечення. 

        15. Про утворення старостинських округів Боратинської сільської територіальної 

громади 

               Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

        16. Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території 

Боратинської сільської ради 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

          17. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  

ділянки для обслуговування будівель ринкової інфраструктури Сергійчуку І.М. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

          18. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок гр. Наумовій І.М. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

           19. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  гр. Марчуку В.С. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

          20. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

санітарної допомоги Больчуку С.П. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

           21. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  гр. Пилипчук Н.В. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

           22.  Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

іспоруд  гр. Матрунчику  Р.Л. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

           23.  Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для обслуговування будівель ринкової інфраструктури Мярковському  В.М. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

           24.  Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  гр. Зайчук Т.С. 



                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

           25.  Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  гр. Більчику О.В. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова.       

           26. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  гр. Тарасюку Ю.М. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

            27. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  гр. Кащенюк Г.І. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            28. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  гр. Кайдику  С.В. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            29. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            30. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Вознюк Є.В. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            31. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            32. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Кравчуку  К.П. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             33. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Пігулі А.М.  

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              34. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              35.  Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Драганчук Т.Л. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              36. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              37.  Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              38.  Про надання  дозволу  на  розробленняпроекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Зарубич  О.І. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             39. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Петринці О.Я. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 



               40. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             41. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

               42. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Семіряковій Б.М. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             43. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Литвінчук  К.В. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             44. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             45. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             46. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Лавренчуку О.Ю. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             47. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Ціхоцькому О.П. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             48. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Клець О.І. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             49. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Березнюк Т.В. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             50. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Мельничук М.П. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             51. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             52. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             53. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Мирончуку Л.Є. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             54. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Борисовій Л.Б. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             55. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             56. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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



                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             57. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Момот Н.П. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             58. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Мельнику І.Б. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             59. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             60. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність  Олійнику А.А. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Соколу А.А. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           62. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність  Павлику Ю.В. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           63. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність  Ільюк А.О. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           64. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  Ганджалі Ю.В. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           65. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність  Приходько В.Р. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           66. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність  Марчук Т.В. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           67. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Катюсі  Л.Л. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           68. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Тютярєву О.І. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           69. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Чулаєвській  І.М. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           70. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Нагорному П.Ю. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           71. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Кулику В.С. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           72. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Жак І.Й. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           73. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Сахнюку В.Л. 



                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           74. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Божій Т.П. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           75. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Тихому О.С. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           76. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Смічик І.С. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           77. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Пашулі В. Г. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           78. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Пашулі В. М. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           79. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Філінюк  А.М. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           80. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Пашулі Н.М. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          81. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Абрамчуку С.Г. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           82. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр.Шолотюку Д.В.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           83. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр.Полянику Д.В.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           84. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Данилюку В.І.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           85. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Хіночик  В.М.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           86. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Карпевич Л.Є. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            87. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Бондаруку С.О. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            88. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Ліхвану П.І. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            89. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Снітко Т.В. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            90.  Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Шишці В.А. 



                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             91. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Гусаку Ю.Я. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            92. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Петрушину А.С. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              93. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Ліхвану М.І. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

               94. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Огородник Б.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

               95. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Хоронжак  Я.Г. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             96. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Волощишину Б.А. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             97. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Войтуху Ф.К. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             98. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Данилюку Р.В. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             99. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Кічук М.В. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           100. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Заяць  Т.А. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           101. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Літвинчуку Н.В. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           102. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Клецькій М.О. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           103. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Андрощуку О.С. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           104. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Хведчук В.М. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           105. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Шабалі В.Г. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           106. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Неділько Л.А. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            107. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Кучику А.С.  



                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            108. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Бондарук Л.В. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            109. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Борейко М.Л. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            110. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Чайковському Б.І. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            111. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Нікітюку О.В. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            112. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Кузьмич Н.І. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            113. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Шабала О.Р. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            114. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Фальфушинському  О.В. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            115. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Фальфушинській Н.М. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            116. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Назаренко В.В. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            117. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Токарчуку П.О. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             118. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Демчук Л.С. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             119. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Кушнір Г.П. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             120. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Новицькому М.М. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             121. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Лису В.О. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             122. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Бурку В.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             123. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Гайдучику П.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             124. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Наконечному В.Я. 



                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             125. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Скібіцькому І.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             126. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Самуську С.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             127. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Сидорчуку Р.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             128. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Павляку В.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             129. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Сахаруку А.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             130. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Радчуку П.О. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             131. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Шереметі А.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             132. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Новицькій Л.С. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             133. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Дорош Л.Г. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             134. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Миронюк І.С. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             135. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної ділянки  у  власність Фень І.С. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             136. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Кльоц О.П. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             137. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Павлюк Г.М. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             138. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Камінському М.Г. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             139. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Хілусі Н.А. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             140. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Колупанову С.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            141. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Деркачу Ю.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 



           142. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Климчуку М.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             143. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Філозоф О.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             144. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Гераль Л.М. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             145. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Гончарук З.П. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             146. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Геляровському Т.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             147. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Фень С.С.  

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             148. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Веремчуку В. В.  

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             149. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Веремчуку П.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             150. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Давидюк В. М.  

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             151. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Веремчук Ф. Ф. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             152. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Веремчуку О. М.  

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             153. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Цихоцькому Ю.І. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             154. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Торбику О.С. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             155. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Кривич С.С. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             156. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Лук’янчуку А.Г. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             157. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної   

ділянки  у  власність гр. Войтюк О.Б. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             158. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Філозоф О.В. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 



              159. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Філозоф О.В. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              160. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Касянчук М.М. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              161. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Панасевичу Р.О. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              162. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Філозофу М.В.  

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              163. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Мельничук І.А. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            164. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Веремчук О.І. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             165. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Панасюк М.В. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             166. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Веремчуку В.П. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             167. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Березі В.І. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             168. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Волоху Ю.Л. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             169. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Цихоцькій Г.П. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             170. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Червак В.М. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             171. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Рогаля М.А. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             172. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Лонюк О.А. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             173. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Ткачу Я.М. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            174. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Присяжнюку Т.Г. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            175. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Бондаруку М.В. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 



           176. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Никитюк Т.Г. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           177. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Кошулинському Ю.З.  

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           178. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Скибіцькій М.Д. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           179. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки у  власність Панасюку П.М. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

          180. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Ткачуку В.В. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

          181. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Кобилинському М.І. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

          182. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Кобилинському І.П. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

          183. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Кобилинській К.В. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

          184. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Ференц О.С. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

          185. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Фоф К.В. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

            186. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Дармовіс О.А. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            187. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Літвінчук О.С. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            188. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної ділянки  у  власність Петруку О.П. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            189. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Яковлюк В.Р. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            190. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Літвинчук Л.О. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           191. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Ліщук О.Г. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            192. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Теслі О.І. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 



           193. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Заболоцькій Ж.М.  

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            194. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Харчук Н.І.   

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            195. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної ділянки  у  власність гр. Бенько О.П. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            196. Про затвердження  проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Веснянці В.М. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            197. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Комаристову А.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            198. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Тимощуку М.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            199. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Оніщуку В.Ф. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            200. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Ящуку О.М. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            201. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Бондарук Л.М. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           202. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Мазурцю С.М. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           203. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Писарському О.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова    

            204. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Писарському О.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            205. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Романчуку О.О. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            206. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Клець В.Д. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            207. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Терпіль В.Є. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           208. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Ларіній Г.Т. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            209. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Камець В.Л. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 



            210. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Франчуку А.О. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           211. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Бородач М.С. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

          212 . Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Сесюк В.В. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           213. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Варголяк Н.М. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           214. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Черняк М.П. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           215. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Хоронжак Я.Г. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

          216. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Клебанюк Т.І. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           217. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Анікіну К.І. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

          218. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Ільюку А.В. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           219. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Наумику А.Р. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

          220. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Мурзіній О.А.  

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

          221.Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Сосовській Л.І. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           222. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Назарівському О.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           223. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Присяжнюк Л.С. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           224. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Дахновській С.І. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             225. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної   

ділянки у власність Марчук М.Г. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             226. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки у власність Приймачуку М.В. 



                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             227. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки у власність Пась О.В. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            228. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки у власність Хінцінський В.Я. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              229. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Ткачуку П.А. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              230. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Пасічнику О.А. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              231. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Кузьма Ю.П. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              232. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Радчишину С.М. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              233. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Зайчуку І.Б. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              234. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Зайчуку І.Б. 

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               235. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Сілкову О.В. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

                236. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Кузьміній І.С. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

                237. Про затвердження детального плану території земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування офісно-складських приміщень Сидорчук Н.В. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

                238. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Бощук Н.В. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             239. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Головатюк С.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             240. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Кащенюк Г.І. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             241. Про затвердження детального плану території  житлового кварталу  в 

с.Полонка  

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             242. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (торгово-офісних 

приміщень та  кав’ярні) Гладкій О.В. 



                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             243. Про затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Іщук Є.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             244. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Брикайло І. П. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             245. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Романець Г.М. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             246.  Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Пантєлєєвій В.В. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              247. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Денисюку В.В. 

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              248. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки у власність Дахновському Р.Р. 

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               249. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної ділянки у власність Царук І.М. 

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               250. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки(цільове призначення якої змінюється) Кривдік О.В. 

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               251. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Березній Т.Л. 

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               252. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Гамулі О.М. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

                253. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Снітко Г.Г. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

                254. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Цихоцькій Г.П. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

                255. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Остапюку П.П. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

                256. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки 

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

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              257. Про надавння дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для культурно-оздоровчих потреб, рекраційних, спортивних і 

туристичних цілей. 

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              258. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Ляшуку В.Є. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 



              259. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Чикалюк О.П. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              260. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється) Домовєсовій  С.М. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              261. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється) Тарасюку Ю.М. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              262. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється) Тарасюку Ю.М. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              263. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється) Шолотюку Д.В. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              264. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку, 

господарських будівель  і споруд Дармовіс М.О. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              265. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального садівництва Руденко В.Б.  

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              266. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель  і споруд Зотов В.Ю. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              267. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  

ділянки (цільове призначення якої змінюється) для обслуговування об’єктів ринкової  

інфраструктури гр.Патута А.Р. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              268. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку, 

господарських будівель  і споруд Савошу Я.М. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              269. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Ціхоцькій Л.А. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              270. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             271. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            272. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Шемчук К.М. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            273. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           274. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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



                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           275. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Климюк М.П. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           276. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва та обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Рихлюку П.А. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           277. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального садівництва Васкул А.І.  

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           278. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Марченко А.М. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           279. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки (цільове призначення якої змінюється) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  гр. Смоляр В.П. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           280. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           281. Про внесення змін в рішення  Боратинської сільської  ради від 03.03.2021 № 

4/240  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства»  

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           282. Про внесення змін в рішення  Боратинської сільської  ради від 22.10.2020 № 

17/259  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд ОСББ» 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

           283. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  

ділянки  для обслуговування  будівель громадських та релігійних організацій  релігійній 

нромаді «Успіння Пресвятої Богородиці» с.Радомишль. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

          284. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки 

в оренду ПП «Спецбудкомплекс».  

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

          285. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  гр. Кушнірук В. В.  

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

          286. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Мельничук Н. С.  

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

          287. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Шостак А. О. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

              288. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Шишкарьов С.В.  



                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

              289. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Зозулі П. П.  

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

              290. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Зозулі А. М.  

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

              291. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Пуць Е. А.  

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

             292. Про надання  дозволу  на копання акумулюючої водойми гр. Вишинському В. 

Л.  

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

             293. Про надання  дозволу  на копання акумулюючої водойми гр. Вишинській О. В.  

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

             294. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Цівун М. Т.   

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

            295. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку, 

господарських будівель  і споруд Андрощука В. В.  

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

            296. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель  і споруд Наконечному Л. М.  

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

            297. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  

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

споруд  підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Прач А.І.  

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

            298. Про приведення у відповідність рішення сільської ради згідно чинного 

законодавства.   

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

            299. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки у власність Пушкаруку М.П. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова              

             300. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної ділянки у власність Середюку О.М. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова     

             301. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної ділянки у власність Завірюсі Б.М. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова     

             302. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки у власність Зайчук І.П. 

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова     

             303. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки у власність Мартинюк О.С. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова     

             304. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд. 



Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова     

           305. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського  

господарства. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова     

            306. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова     

            307. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  та передачу її у власність Кривчуку В.І. 

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова     

            308. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова     

            309. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  та передачу її у власність Кец Ю.І. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

            310. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

               311. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

для городництва та передачу її в оренду гр. Філозоф О.В.   

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

            312. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки у власність Нечитайлу Р.В. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

            313. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки у власність Герасимчуку О.А. 

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

             314. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки у власність Масловій Л.І. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

             315. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки у власність Гнасюк-Терлецькій В.М. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

             316. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки у власність Потропелюк В.Є. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

              317. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  та передачу її у власність Скопюк В.Ю., Чубарко 

Г.Ю., Чубарко М.Ф. 

               Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

               318. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  та передачу її у власність Скопюк В.Ю., Чубарко 

Г.Ю.,Чубарко М.Ф. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

                319. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  та передачу її у власність Кец Ю.І. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   



                320. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  та передачу її у власність Кец Ю.І. 

            Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

                321. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. 

Пестракович І.В. 

            Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

            322. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянкидля ведення особистого селянського господаврства гр. Сюйві С.Ф. 

           Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

            323. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства   

гр. Гримайло В.С. 

           Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

            324. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства   гр. Козачук Н.П. 

           Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова   

            325. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Михальчуку А.Л. 

           Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

             326. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

           Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

            327. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

            Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

            328.  Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Лукянчук О.М. 

            Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

            329. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

            Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

            330. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення  особистого селянського господарства гр. Романюк О.І. 

             Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             331. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

             Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               332. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Горожановій С.О. 

             Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

                333. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Старжек Н.І. 

              Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

                334. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр.Мазурець С.М. 

              Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

                335. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Яручик М.К.  

              Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 



                336. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

              Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

                337. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

              Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

                338. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Божій Т.П., 

гр.Лавринюку І.П., гр. Лавринюку М.П. гр.Лавринюк М.П., гр.Цибулі О.П. 

            Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               339. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Шабалі М.І. 

            Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               340. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

            Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               341. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Білак М.С. 

            Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               342. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Венцель Ю.Л. 

            Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               343. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Скибіцькій М.Д. 

            Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               344. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Болдюк О.І. 

            Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               345. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

            Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               346. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

            Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               347. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність гр. Білак М.С. 

            Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               348. Про   надання  у власність земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Мороз О.Ф. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               349. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель і споруд Семірякову В.В.  

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               350. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку, 

господарських будівель і споруд Дудкіній Г.А.  

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 



               351. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель і споруд Варголяку В.Ю.  

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              352. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку, 

господарських будівель і споруд Кармушакову П.О.  

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

               353. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель і споруд Тимощук І.Ю. 

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              354. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель і споруд Гримайло М.Д. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             355. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель і споруд Замельчуку М.А. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             356. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Лясковському Р.В. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

             357. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки о передачі у постійне  користування під будівництво  та обслуговування 

артсвердловини. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

             358. Про надання в оренду земельних ділянок невитребуваних земельних часток 

(паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

             359. Про  надання  в оренду земельної ділянки для обслуговування господарських 

будівель та дворів СГПП «Широке поле». 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

             360. Про  надання  в оренду земельної ділянки для обслуговування господарських 

будівель та дворів СГПП «Рать» 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             361. Про  надання  в оренду земельної ділянки для обслуговування господарських 

будівель та дворів СГПП «Рать». 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             362. Про  надання  в оренду земельної ділянки для обслуговування господарських 

будівель та дворів СГПП «Рать» 

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

            363. Про надання дозволу на розроблення технічної документації  із землеустрою 

щодо інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             364. Про  затвердження   детального плану території житлового кварталу в межах 

населеного пункту с. Полонка Луцького району 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 



             365. Про  затвердження   детального плану території земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації об’єкту телекомунікації  (баштова споруда)  

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

            366. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по передачі її в постійне користування  для будівництва та 

обслуговування артсвердловини. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

            367. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки  по передачі її в постійне користування  для облаштування пожежної 

водойми в с.Озеряни. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

            368. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  сінокосіння та   випасання худоби Борисюк  І.М.  

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова    

             369. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Когутаничу І.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

            370. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  та передачу її у власність Ковальчук О.А. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

             371. Про надання  згоди на прийняття  до комунальної власності територіальної 

громади Боратинської сільської ради земельної ділянки.   

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

             372. Про  надання дозволу  на продовження договору оренди частини нежитлового 

приміщення в с.Рованці. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

             373. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок ПрАТ «Волиньобленерго» 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

             374. Про  надання дозволу на розірвання договору оренди земельної ділянки ОК 

«ЕНЕРГЕТИК  ПЛЮС» 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

              375. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  

ділянки для  обслуговування будівель громадських та релігійних організацій релігійній 

громаді «Воздвиження Хреста Господнього»  с.Коршів. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

              376. Про надання дозволу  на складання технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення (відновлення)меж земельної  ділянки гр. Ільюк О.В .  

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

             377. Про надання дозволу  на складання технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення(відновлення) меж земельної  ділянки гр. Казнадзей О.В.  

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

              378. Про надання дозволу  на складання технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Рихлюк А.В., Рихлюку А.В., 

Рихлюку  В.А.  

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

               379. Про надання дозволу  на складання технічної документації із землеустрою 

щодо  встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки гр. Никончук А.Л.  

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  



                380. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Венцель Ю.Л. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

                381. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  та передачу її у власність Сюйві О.Ф. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

                382. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  

ділянки для обслуговування будівель ринкової інфраструктури Лук’янчуку С.В. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

                383. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Старчевській О.О. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

                384. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства гр.Старчевському 

О.О. 

                         Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

                 385. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для ведення особистого селянського господарства  гр.Рудь 

Г.Т. 

                         Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

              386. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для ведення особистого селянського господарства  гр.Камінському С.Г. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

              387. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для ведення особистого селянського господарства  гр.Камінській І.В. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

 388. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Вегері  С.В. 

       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

             389. Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації  із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок проектних польових доріг. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             390. Про відмову в наданні дозволу на розроблення детальних планів території 

земельних ділянок  (цільове призначення яких змінюється). 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             391. Про відмову в наданні дозволу на розроблення детального плану 

території земельної ділянки (цільове  призначення якої змінюється). 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

             392. Про  відмову у затвердженні проєктів землеустрою щодо  відведення і надання  

земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              393. Про  відмову у затвердженні проєктів землеустрою щодо  відведення і надання  

земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              394. Про  відмову у затвердженні проєктів землеустрою щодо  відведення і надання  

земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 



              395. Про  відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо  відведення і надання  

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування автозаправки  гр. 

Данилюк В.О. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              396. Про відмову в наданні  дозволуна розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби  

Карпуку  В.М. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

  397. Про відмову в наданні дозволу на розроблення детального плану території 

земельної ділянки релігійній організації «Релігійна громада Християн Віри Євангельської 

с. Рованці Луцького району» 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова 

              398. Про відмову в наданні  дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

Цикі М.М. та Цикі С.О. 

Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

              399. Про відмову у скасуванні  рішення Промінської сільської ради від 20.10.2017  

№ 197 Дармовісу О.С. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

              400. Про відмову  у внесенні  змін в рішення Боратинської сільської ради  від 

23.11.2018 № 6/106 Назарчук Т.В. 

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

             401. Про відмову  у внесенні змін в рішення Промінської сільської ради від 

14.08.2015 № 32/10 Левчуку П.М. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський  голова  

             402. Про відмову  в приведенні у відповідність рішення Боратинської сільської ради  

від 06.09.2011 № 5/19  Чепіль Г.П.  

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  

             403. Про відмову в розірванні договору оренди земельної ділянки та передачі її у 

власність Кужелю В.В. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  

             404. Про відмову в наданні в оренду земельних ділянок Панасевичу Р.О. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             405. Про перенесення розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             406. Про перенесення  розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок для  

ведення особистого селянського господарства. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             407. Про перенесення розгляду заяв щодо внесення в списки на отримання кредиту 

по Програмі «Власний дім». 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             408. Про перенесення  розгляду заяви щодо надання  земельної ділянки у  

довгострокову лренду Джулінському Л.Л. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             409. Про  перенесення розгляду заяв щодо надання дозволу на розроблення  

детальних планів території земельних ділянок. 

Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             410. Про  перенесення розгляду заяв щодо затвердження детальних планів території 

земельних ділянок. 



Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             411. Про  перенесення розгляду заяв щодо надання дозволу на виготовлення 

паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності.  

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             412. Про перенесення розгляду заяв про  затвердження   проєктів землеустрою щодо  

відведення і надання  земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства. 

Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             413. Про перенесення розгляду заяви про  затвердження   проєкту землеустрою 

щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

Шабалі О.Р. 

Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             414. Про перенесення розгляду заяви про  затвердження   проєкту землеустрою ТОВ 

«Кріогенсервіс» 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             415. Про відмову  у проведенні земельних торгів ТзОВ «Луцька Аграрна Компанія»  

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

416. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки Плисюк О.В. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             417. Про надання відмову у наданні дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо  встановлення меж земельної ділянки Карпюку В.О. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            418. Про відмову у наданні дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо  встановлення меж земельної ділянки Полонківському споживчому 

товариству 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            419. Про відмову у затвердженні технічної  документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та передачу її у власність  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            420. Про перенесення розгляду заяв про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки   

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            421. Про перенесення розгляду заяв про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки .  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            422. Про відмову в наданні дозволу на облаштування земельної ділянки під 

автостоянку Веремчуку С.В. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             423. Про відмову у наданні дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо  встановлення меж земельної ділянки ТзОВ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД-2» 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             424. Про відмову в виведенні земельної ділянки з комплексної забудови  Усік Л.Є. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             425. Про перенесення розгляду заяви про  затвердження   проєкту землеустрою 

щодо  відведення і надання  земельної ілянки у власність Андрущаку А.А. (зміна цільового 

призначення) 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 



             426. Про відмову в наданні дозволу  на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва орієнтовною площею 0.12 га, яка 

знаходиться на території Боратинської ОТГ біля с.Рованці.    

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             427. Про відмову в наданні дозволу  на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва орієнтовною площею 0.12 га, яка 

знаходиться на території Боратинської ОТГ біля с.Рованці.    

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             428. Про відмову в наданні дозволу  на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва орієнтовною площею 0.12 га, яка 

знаходиться на території Боратинської ОТГ біля с.Рованці.    

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

 

 

 

   

     

 Сільський голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК 

 


