
 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року  № 9/11 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на  розроблення 

детального плану території житлового  

кварталу в с. Боратин (масив «Заводський»). 

  

               Керуючись п.п. 38, 42 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в 

Україні» ст.. 8, п.2,3 ст.10, п.3 ст.19, ст. ст 24, 33 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», розділом 4 Порядку розроблення містобудівної документації, 

затвердженого  Наказом Мінрегіону  України від 16.01.2016 № 290 та враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл на розроблення  детального плану територїї житлового кварталу в селі 

Боратин ( масив «Заводський»). 

       2. Виконавчому комітету сільської ради укласти договір на розроблення детального  

плану території   із спеціалізованою ліцензованою проектною організацією. 

3. Виконавчому комітету сільської  ради забезпечити проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної 

документації. 

4. Після розроблення детальний план території подати на затвердження в 

установленому законодавством порядку. 

         5. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на начальника  відділу 

земельних ресурсів кадастру і екологічної безпеки сільської ради  Ярослава Саченка. 

 

 

                                                  

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК       

                              
Ярослав Саченок 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  05 жовтня 2021 року  № 9/12 

  с. Боратин             

 

Про надання дозволу на  розроблення 

детального плану території житлового  

кварталу в с. Боратин (масив «Шкільний»). 

  

               Керуючись п.п. 38, 42 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в 

Україні» ст.. 8, п.2,3 ст.10, п.3 ст.19, ст. ст 24, 33 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», розділом 4 Порядку розроблення містобудівної документації, 

затвердженого  Наказом Мінрегіону  України від 16.01.2016 № 290 та враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл на розроблення  детального плану територїї житлового кварталу в селі 

Боратин ( масив «Шкільний»). 

2. Виконавчому комітету сільської ради укласти договір на розроблення детального  

плану території   із спеціалізованою ліцензованою проектною організацією. 

  3. Виконавчому комітету сільської  ради забезпечити проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної 

документації. 

4. Після розроблення детальний план території подати на затвердження в 

установленому законодавством порядку. 

         5. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на начальника  відділу 

земельних ресурсів кадастру і екологічної безпеки сільської ради  Ярослава Саченка. 

 

 

 

                                                  

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК       

                              
Ярослав Саченок 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/13 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на  розроблення 

детального плану території житлового  

кварталу в с. Голишів (масив «Садовий»). 

  

               Керуючись п.п. 38, 42 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в 

Україні» ст.. 8, п.2,3 ст.10, п.3 ст.19, ст. ст 24, 33 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», розділом 4 Порядку розроблення містобудівної документації, 

затвердженого  Наказом Мінрегіону  України від 16.01.2016 № 290 та враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл на розроблення  детального плану територїї житлового кварталу в селі 

Голишів ( масив «Садовий»). 

2. Виконавчому комітету сільської ради укласти договір на розроблення детального  

плану території   із спеціалізованою ліцензованою проектною організацією. 

  3. Виконавчому комітету сільської  ради забезпечити проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної 

документації. 

4. Після розроблення детальний план території подати на затвердження в 

установленому законодавством порядку. 

          5. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на начальника  відділу 

земельних ресурсів кадастру і екологічної безпеки сільської ради  Ярослава Саченка. 

 

 

 

                                                  

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК       

                              
Ярослав Саченок 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/17  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури Сергійчуку І.М. 

 

          Розглянувши заяву гр.Сергійчука Івана Михайловича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури  ( адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської  забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с.Боратин та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  гр. Сергійчуку Івану Михайловичу  на розроблення   детального  

плану території  земельної ділянки площею 0,1221 га  для будівництва та обслуговування  

будівель ринкової  інфраструктури  ( адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської  забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с. Боратин 

Луцького району Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури в селі Боратин Боратинської сільської 

ради Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку.  

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Людмила  Сахан 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/18  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

паркінгів та автостоянок гр. Наумовій І.М. 

 

          Розглянувши заяву гр. Наумової  Інни Миколаївни  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування паркінгів та автостоянок в с.Рованці  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  гр. Наумовій  Інні Миколаївні на розроблення   детального  плану 

території  земельної ділянки площею 0,0800 га  для будівництва та обслуговування  

паркінгів та автостоянок в с. Рованці Луцького району Волинської області.  

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування паркінгів та автостоянок в с. Рованці Боратинської сільської ради 

Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Людмила  Сахан 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/19  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  гр. Марчуку В.С. 

 

          Розглянувши заяву гр. Марчука  Володимира Степановича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  гр. Марчуку  Володимиру Степановичу на розроблення   детального  

плану території  земельної ділянки площею 0,1063 га  для будівництва та обслуговування   

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці  Луцького району 

Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в с. Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Людмила  Сахан 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/20  

с.Боратин    

 

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. 

 

          Розглянувши заяву гр. Больчука Сергія Павловича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та санітарної допомоги в с.Боратин  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  гр. Больчуку Сергію Павловичу  на розроблення   детального  плану 

території  земельної ділянки площею 0,6000 га  для будівництва та обслуговування   

будівель закладів охорони здоров’я та санітарної допомоги в с.Боратин  Луцького району 

Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та санітарної допомоги в с.Боратин   

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Людмила  Сахан 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/21  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  гр. Пилипчук Н.В. 

 

          Розглянувши заяву гр. Пилипчук  Ніни Володимирівни про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  гр. Пилипчук  Ніні Володимирівні  на розроблення   детального  

плану території  земельної ділянки площею 0,2587 га  для будівництва та обслуговування   

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці  Луцького району 

Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в с. Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Людмила  Сахан 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/22 

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  гр. Матрунчику  Р.Л. 

 

          Розглянувши заяву гр. Матрунчика  Романа Леонтійовича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  гр. Матрунчику  Роману Леонтійовичу на розроблення   детального  

плану території  земельної ділянки площею 0,4595 га  для будівництва та обслуговування   

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин  Луцького району 

Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в с. Боратин 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Людмила  Сахан 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/23  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури Мярковському  В.М. 

 

          Розглянувши заяву гр. Мярковського Валерія Миколайовича  про надання дозволу 

на розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури  ( адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської  забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с.Боратин та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  гр. Мярковському  Валерію Миколайовичу на розроблення   

детального  плану території  земельної ділянки площею 0,1850 га  для будівництва та 

обслуговування  будівель ринкової  інфраструктури  ( адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської  забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с. Боратин 

Луцького району Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури в селі Боратин Боратинської сільської 

ради Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку.  

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Людмила  Сахан 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/24  

с.Боратин    

 

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. 

 

          Розглянувши заяву гр. Зайчук  Тетяни Сергіївни про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  гр. Зайчук  Тетяні  Сергіївні  на розроблення   детального  плану 

території власної земельної ділянки площею 0,2000 га  для будівництва та обслуговування   

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці  Луцького району 

Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в с. Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Людмила  Сахан 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/25  

с.Боратин    

 

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. 

 

          Розглянувши заяву гр. Більчика Олександра  Васильовича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  гр. Більчику  Олександру Васильовичу на розроблення   детального  

плану території власної земельної ділянки площею 0,1000 га  для будівництва та 

обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин  

Луцького району Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в с. Боратин 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Людмила  Сахан 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/26  

с.Боратин    

 

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. 

 

          Розглянувши заяву гр. Тарасюка  Юрія  Миколайовича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  гр. Тарасюку  Юрію  Миколайовичу  на розроблення   детального  

плану території власної земельної ділянки площею 0,0373 га  для будівництва та 

обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці  

Луцького району Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в с. Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Людмила  Сахан 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/27  

с.Боратин    

 

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. 

 

          Розглянувши заяву гр. Кащенюк Галини  Іванівни  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  гр. Кащенюк Галині  Іванівні  на розроблення   детального  плану 

території власної земельної ділянки площею 0,0645 га  для будівництва та обслуговування   

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин  Луцького району 

Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в с. Боратин 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Людмила  Сахан 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/28  

с.Боратин    

 

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. 

 

          Розглянувши заяву гр. Кайдика  Святослава  Віталійовича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  гр. Кайдику Святославу  Віталійовичу  на розроблення   детального  

плану території власної земельної ділянки площею 0,1892 га  для будівництва та 

обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці  

Луцького району Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в с. Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Людмила  Сахан 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/29  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Кулику В.О. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Кулика  Віктора Оксентійовича про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Кулику  Віктору Оксентійовичу площею 0,2000 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Кулику В.О. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/30  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Вознюк Є.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Вознюк  Євгенії  Василівни  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Вознюк  Євгенії  Василівні площею 0,2000 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Вознюк Є.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/31  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Максимчуку В.О. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Максимчука Володимира Олександровича про надання   

дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі 

Боратин  для  ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  

Земельного   Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, сільська рада 

                                                       

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Максимчуку Володимиру Олександровичу  площею 0,5923 га  для  

ведення особистого селянського господарства в селі Боратин за рахунок земель сільської 

ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Максимчуку  В.О. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/32  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Кравчуку  К.П. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Кравчука  Костянтина  Петровича про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Кравчуку  Костянтину  Петровичу площею 0,0800 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Кравчуку К.П. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/33  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Пігулі А.М. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Пігули  Андрія  Михайловича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Пігулі  Андрію  Михайловичу площею 0,3600 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Пігулі А.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/34  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Войтович Т.Г. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Войтович  Тетяни Георгіївни про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Войтович  Тетяні Георгіївні площею 0,1500 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Войтович Т.Г. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/35  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Драганчук Т.Л. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Драганчук Тамари Леонідівни про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Драганчук Тамарі Леонідівні площею 0,1400 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Драганчук  Т.Л. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/36  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Борисюк І.М. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Борисюк  Інни Миколаївни про  надання  дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Новостав  для  

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Борисюк  Інні  Миколаївні  площею 0,0500 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Борисюк І.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/37  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Бандурі О.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Бандури Олександра  Вікторовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Бандурі Олександру  Вікторовичу площею 0,3000 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Бандурі О.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/38  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Зарубич  О.І. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Зарубич  Оксани Іванівни  про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Голишів для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Зарубич  Оксані  Іванівні площею 0,0300 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Зарубич  О.І. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/39  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Петринці О.Я. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Петринки  Олега  Ярославовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Петринці  Олегу  Ярославовичу  площею 2,0000 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Петринці О.Я. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/40  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Сінькову Р.М. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Сінькова  Руслана  Миколайовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Сінькову  Руслану  Миколайовичу  площею 0,2500 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Сінькову Р.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/41  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Сіньковій Л.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Сінькової  Людмили  Василівни  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Сіньковій  Людмилі  Василівні  площею 0,1000 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Сіньковій Л.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/42  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Семіряковій Б.М. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Семірякової Богдани Миколаївни про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Семіряковій Богдані Миколаївні площею 0,1400 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Семіряковій Б.М. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/43  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Литвінчук  К.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Литвінчук  Катерини Володимирівни про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Литвінчук  Катерині Володимирівні площею 0,0700 га  для  

ведення особистого селянського господарства в селі Рованці за рахунок земель сільської 

ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Литвінчук  К.В. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/44  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Олексюку О.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Олексюка  Олега Володимировича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Олексюку  Олегу Володимировичу  площею 0,0500 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Олексюку О.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/45  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Носику Д.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Носика  Дмитра Васильовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Носику  Дмитру Васильовичу  площею 0,1000 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Носику Д.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/46  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Лавренчуку О.Ю. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Лавренчука  Олега  Юрійовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Лавренчуку  Олегу  Юрійовичу площею 0,1500 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Лавренчуку О.Ю. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/47  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Ціхоцькому О.П. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Ціхоцького Олега  Ігоровича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ціхоцькому  Олегу  Ігоровичу  площею 0,1600 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Ціхоцькому  О.І. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/48  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Клець О.І. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Клець Олексія  Івановича  про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Клець  Олексію  Івановичу   площею 0,1500 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Клець О.І. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/49  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Березнюк Т.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Березнюк  Тетяні Володимирівні про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Березнюк  Тетяні Володимирівні площею 0,1500 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Березнюк Т.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/50  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Мельничук М.П. 

 

       Розглянувши  заяву гр.Мельничук  Марії Петрівни про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Мельничук  Марії Петрівні площею 0,1500 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Мельничук  М.П. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/51  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Колядичу  С.М. 

 

       Розглянувши  заяву гр.Колядича  Сергія Михайловича про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Колядичу  Сергію Михайловичу площею 0,0200 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Колядичу  С.М. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/52  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Коханець П.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр.Коханець  Петра Володимировича про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Коханець  Петру Володимировичу  площею 0,0400 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Коханець П.В.розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/53  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Мирончуку Л.Є. 

 

       Розглянувши  заяву гр.Мирончука  Леоніда Євгеновича про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Голишів  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Мирончуку  Леоніду Євгеновичу  площею 0,4200 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Мирончуку Л.Є.розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/53  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Мирончуку Л.Є. 

 

       Розглянувши  заяву гр.Мирончука  Леоніда Євгеновича про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Голишів  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Мирончуку  Леоніду Євгеновичу  площею 0,4200 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Мирончуку Л.Є.розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/54  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Борисовій Л.Б. 

 

       Розглянувши  заяву гр.Борисової Людмили Борисівни про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Голишів  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Борисовій Людмилі Борисівні  площею 0,1200 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Борисовій  Л.Б..розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/55  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Манзелепі  Л.В. 

 

        Розглянувши  заяву гр. Манзелепи  Лариси  Валентинівни про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

                                                       

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Манзелепі  Ларисі  Валентинівні площею 0,2800 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Манзелепі Л.В..розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/56  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Ільюк  А.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Ільюк  Анни Володимирівни про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Голишів  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

                                                       

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ільюк  Анні Володимирівні  площею 0,4000 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Ільюк А.В...розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/57  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Момот Н.П. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Момот Наталії  Петрівни про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Момот Наталії  Петрівні площею 0,1200 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Момот Н.П.розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/58  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Мельнику І.Б. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Мельника  Ігоря Богдановича про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Новостав  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Мельнику  Ігорю Богдановичу площею 0,0400 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Мельнику І.Б. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/59  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Ільюк О.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Ільюк  Ольги Володимирівни про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

                                                       

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ільюк  Ользі Володимирівні площею 0,4000 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Ільюк  О.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/60  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  Олійнику А.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Олійнику Анатолію. Антоновичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Олійнику Анатолію. Антоновичу  площею 0,1119 га  (згідно КВЗУ 007.01 – 

малоповерхова забудова),  яка  знаходиться  в  селі Голишів  Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:02:001:0010 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  секція В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею 0,1119 га, кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0010,  гр. Олійнику Анатолію. Антоновичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1119 га  гр. Олійнику Анатолію. Антоновичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 жовтня 2021 року  № 9/61 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Соколу А.А. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Соколу Андрію  Анатолійовичу,  відповідно до  п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-

1, 198  Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної 

комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології,  Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр.Соколу Андрію  Анатолійовичу площею 0,0800 

га, яка розташована в с.Рованці  Луцького району  Волинської області для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі ( для будівництва та обслуговування  торгово-офісного 

складського приміщення). Кадастровий номер  0722880700:04:001: 1925. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий 

номер  0722880700:04:001: 1925  гр. Соколу Андрію  Анатолійовичу з  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво та 

обслуговування  будівель торгівлі  ( для будівництва та обслуговування  торгово-офісного 

складського приміщення). 

Код цільового використання згідно КВЦПЗ  В.03.07. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

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

безпеки  сільської ради Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       
 Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/62  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  Павлику Ю.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Павлику  Юрію Володимировичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Павлику  Юрію Володимировичу площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:04:001:0241 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1200 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0241,  гр. Павлику  Юрію Володимировичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1200 га  гр. Павлику  Юрію Володимировичу для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/63  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  Ільюк А.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Ільюк  

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

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

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Ільюк  

Анні Олегівні площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  яка  

знаходиться  в  селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0066 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1200 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0066, гр. Ільюк  Анні Олегівні  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1200 га  гр. Ільюк  Анні Олегівні  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/64  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  Ганджалі Ю.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Ганджалі Юрію Володимировичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Ганджалі Юрію Володимировичу площею 0,1111 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться  в  селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:04:001:0249 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1111 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0249, гр. Ганджалі Юрію Володимировичу для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1111 га  гр. Ганджалі Юрію Володимировичу для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/65  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  Приходько В.Р. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Приходько  Вірі Ростиславівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Приходько  Вірі Ростиславівні  площею 0,1248 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться  в  селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:01:001:0081 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1248 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0081,   гр. Приходько  Вірі Ростиславівні для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1248 га  гр. Приходько  Вірі Ростиславівні для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/66  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  Марчук Т.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Марчук  Тетяні Володимирівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Марчук  

Тетяні Володимирівні площею 0,1286 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  

яка  знаходиться  в  селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0080 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1286 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0080, гр. Марчук  Тетяні Володимирівні  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1286 га  гр. Марчук  Тетяні Володимирівні  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/67  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Катюсі  Л.Л. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Катюсі  

Ларисі Леонідівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Катюсі 

Ларисі Леонідівні площею 0,1000 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  яка  

знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0242 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

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

0722880700:04:001:0242,  гр. Катюсі Ларисі Леонідівні  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1000 га  гр. Катюсі Ларисі Леонідівні  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/68  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Тютярєву О.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Тютярєву Олександру Івановичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Тютярєву Олександру Івановичу площею 0,1211 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться  в  селі Новостав  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:03:001:0024 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1211 га, кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0024,  гр. Тютярєву Олександру Івановичу для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1211 га  гр. Тютярєву Олександру Івановичу для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/69  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Чулаєвській  І.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Чулаєвській  Ірині  Миколаївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки  гр. 

Чулаєвській  Ірині  Миколаївні  площею 0,1071 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:04:001:0252 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1071 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0252,  гр. Чулаєвській  Ірині  Миколаївні для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1071 га  гр. Чулаєвській  Ірині  Миколаївні для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/70  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Нагорному П.Ю. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Нагорному  Петру Юрійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Нагорному  Петру Юрійовичу площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:04:001:0250 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1200 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0250, гр. Нагорному  Петру Юрійовичу для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1200 га  гр. Нагорному  Петру Юрійовичу для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/71  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кулику В.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Кулику  

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Кулику  

Валерію  Сергійовичу площею 0,1110 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  

яка  знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0257 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1110 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0257, гр. Кулику  Валерію  Сергійовичу для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1110 га  гр. Кулику  Валерію  Сергійовичу для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/72  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Жак І.Й. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Жак  

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Жак  

Івану  Йосиповичу  площею 0,1288 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  

яка  знаходиться  в  селі Голишів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0014 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1288 га, кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0014, гр. Жак  Івану  Йосиповичу для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1288 га  гр. Жак Івану  Йосиповичу для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/73  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Сахнюку В.Л. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Сахнюку  Вадиму Леонідовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. Сахнюку  

Вадиму Леонідовичу  площею 0,1111 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  

яка  знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0256 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1111га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0256, гр. Сахнюку  Вадиму Леонідовичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1111 га  гр. Сахнюку  Вадиму Леонідовичу для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/74  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Божій Т.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Божій  

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

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

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. Божій  

Тетяні  Павлівні  площею 0,1194 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  яка  

знаходиться  в  селі Новостав Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0017 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1194 га, кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0017, гр. Божій  Тетяні  Павлівні  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1194 га  гр. Божій  Тетяні  Павлівні  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/75  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Тихому О.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Тихому  

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. Тихому  

Олександру Степановичу площею 0,0865 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться  в  селі Новостав Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:03:001:0019 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,0865 га, кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0019, гр. Тихому  Олександру Степановичу для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,0865 га  гр. Тихому  Олександру Степановичу для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/76  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Смічик І.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Смічик 

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. Смічик 

Інні Святославівні площею 0,1240 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  яка  

знаходиться  в  селі Голишів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0017 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1240 га, кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0017, гр. Смічик Інні Святославівні для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1240 га  гр. Смічик Інні Святославівні для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/77  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Пашулі В. Г. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Пашулі 

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. Пашулі 

Валентині Гарнеївні  площею 0,1500 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  

яка  знаходиться  в  селі Новостав Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0026 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,1500 га, кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0026, гр. Пашулі Валентині Гарнеївні  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1500 га  гр. Пашулі Валентині Гарнеївні  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/78  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Пашулі В. М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Пашулі 

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

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. Пашулі 

Володимиру Миколайовичу площею 0,1231 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться  в  селі Новостав Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:03:001:0025 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,1231 га, кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0025, гр. Пашулі Володимиру Миколайовичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1231 га  гр. Пашулі Володимиру Миколайовичу для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/79  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Філінюк  А.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. Філінюк 

Анні Миколаївні площею 0,1454 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  яка  

знаходиться  в  селі Новостав Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0027 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,1454 га, кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0027, гр. Філінюк Анні Миколаївні для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1454 га  гр. Філінюк Анні Миколаївні для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                        Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/80  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Пашулі Н.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Пашулі 

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. Пашулі 

Наталії Миколаївні  площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  

яка  знаходиться  в  селі Боратин Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0097 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,1200 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0097, гр. Пашулі Наталії Миколаївні для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1200 га  гр. Пашулі Наталії Миколаївні  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/81  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Абрамчуку С.Г. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Абрамчуку Святославу Гарнейовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. 

Абрамчуку Святославу Гарнейовичу   площею 0,1141 га  (згідно КВЗУ 007.01 – 

малоповерхова забудова),  яка  знаходиться  в  селі Голишів Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:02:001:0016 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  секція  В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,1141 га, кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0016, гр. Абрамчуку Святославу Гарнейовичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1141 га  гр. Абрамчуку Святославу Гарнейовичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  
 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/82  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр.Шолотюку Д.В.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   

гр. Шолотюку  Дмитру  Вікторовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. 

Шолотюку  Дмитру  Вікторовичу  площею 0,2400 га  (згідно КВЗУ 007.01 – 

малоповерхова забудова),  яка  знаходиться  в  селі Рованці Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:0255 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  секція  В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,2400 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0255, гр. Шолотюку  Дмитру  Вікторовичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,2400 га  гр. Шолотюку  Дмитру  Вікторовичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/83  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр.Полянику Д.В.  

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Полянику  Дмитру Васильовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. 

Полянику  Дмитру Васильовичу  площею 0,1440 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться  в  селі Голишів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:02:001:0019 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1440 га, кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0019, гр.Полянику  Дмитру Васильовичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1440 га  гр. Полянику  Дмитру Васильовичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/84  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Данилюку В.І.  

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Данилюку  Володимиру Івановичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. 

Данилюку  Володимиру Івановичу  площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 007.01 – 

малоповерхова забудова),  яка  знаходиться  в  селі Боратин Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:01:001:0087 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  секція  В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1200 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0087, гр. Данилюку  Володимиру Івановичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1200 га  гр. Данилюку  Володимиру Івановичу для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

 

                  

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/85  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Хіночик  В.М.  

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Хіночик  Валентині  Миколаївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. Хіночик  

Валентині  Миколаївні  площею 0,1111 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:04:001:0248 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1111 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0248, гр. Хіночик  Валентині  Миколаївні  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1111 га  гр. Хіночик  Валентині  Миколаївні  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК   

 

 
Людмила Сахан                                                                       

      

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/86  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Карпевич Л.Є. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Карпевич  Людмилі  Євгенівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. 

Карпевич  Людмилі  Євгенівні  площею 0,1111 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:04:001:0246 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1111 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0246, гр. Карпевич  Людмилі  Євгенівні   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1111 га  гр. Карпевич  Людмилі  Євгенівні   для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

      

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/87  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Бондаруку С.О. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Бондаруку  Сергію Олеговичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. 

Бондаруку  Сергію Олеговичу  площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:04:001:0278 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1200 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0278, гр. Бондаруку  Сергію Олеговичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1200 га  гр. Бондаруку  Сергію Олеговичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

      

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/88  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Ліхвану П.І. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Ліхвану  Петру  Івановичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. Ліхвану  

Петру  Івановичу   площею 0,1440 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  яка  

знаходиться  в  селі Голишів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0015 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1440 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0015, гр. Ліхвану  Петру  Івановичу   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1440 га  гр. Ліхвану  Петру  Івановичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

      

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/89  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Снітко Т.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Снітко  

Тарасу Віталійовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. Снітко  

Тарасу Віталійовичу площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  

яка  знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0264 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1200 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0264, гр. Снітко  Тарасу Віталійовичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1200 га  гр. Снітко  Тарасу Віталійовичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

      

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/90  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Шишці В.А. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Шишці Василю Андрійовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. Шишці 

Василю Андрійовичу  площею 0,1222 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  

яка  знаходиться  в  селі Новостав  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0028 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1222 га, кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0028, гр. Шишці Василю Андрійовичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1222 га  гр. Шишці Василю Андрійовичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

      

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/91  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Гусаку Ю.Я. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Гусаку  

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. Гусаку  

Юрію  Ярославовичу  площею 0,1111 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  

яка  знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0263 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1111 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0263 гр. Гусаку  Юрію  Ярославовичу   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1111 га  гр. Гусаку  Юрію  Ярославовичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

      

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/92  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Петрушину А.С. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Петрушину  Анатолію Степановичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. 

Петрушину  Анатолію Степановичу  площею 0,1111 га  (згідно КВЗУ 007.01 – 

малоповерхова забудова),  яка  знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:0280 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  секція  В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1111 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0280 гр. Петрушину  Анатолію Степановичу   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1111 га  гр. Петрушину  Анатолію Степановичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

      

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/93  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Ліхвану М.І. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Ліхвану  Миколі  Івановичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. Ліхвану  

Миколі  Івановичу  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  

яка  знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0287 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  

В. 02.01. 

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

0722880700:04:001:0287 гр. Ліхвану  Миколі  Івановичу   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,2500 га  гр. Ліхвану  Миколі  Івановичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

      

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/94  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Огородник Б.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Огородник Богдані Володимирівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. 

Огородник Богдані Володимирівні  площею 0,1014 га  (згідно КВЗУ 007.01 – 

малоповерхова забудова),  яка  знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:0276 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  секція  В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1014 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0276 гр. Огородник Богдані Володимирівні   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1014 га  гр. Огородник Богдані Володимирівні   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

      

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/95  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Хоронжак  Я.Г. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Хоронжак  Яні  Григорівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

        1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. 

Хоронжак  Яні  Григорівні площею 0,1461 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться  в  селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:01:001:0151 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0, 1461 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0151 гр. Хоронжак  Яні  Григорівні  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0, 1461 га  гр. Хоронжак  Яні  Григорівні    для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

      

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/96  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Волощишину Б.А. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Хоронжак  Яні  Григорівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр. 

Волощишину  Борису  Антоновичу  площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 007.01 – 

малоповерхова забудова),  яка  знаходиться  в  селі Голишів  Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:02:001:0021 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  секція  В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0, 1200 га, кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0021 гр. Волощишину  Борису  Антоновичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0, 1200 га  гр. Волощишину  Борису  Антоновичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

      

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/97  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Войтуху Ф.К. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Войтуху  Федору Кириловичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр.  

Войтуху  Федору Кириловичу площею 0,1680 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться  в  селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:01:001:0150 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0, 1680 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0150 гр. Войтуху  Федору Кириловичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0, 1680 га  гр. Войтуху  Федору Кириловичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

      

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/98  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Данилюку Р.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Данилюку Роману Вікторовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).186  Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                       

гр. Данилюку Роману Вікторовичу площею 0,2500 га (згідно КВЗУ 007.01 –малоповерхова 

забудова ),  яка  знаходиться  в  селі  Промінь  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722885100:01:001:5326   для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

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

0722885100:01:001:5326 гр. Данилюку Роману Вікторовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

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

площею 0,2500 га гр. Данилюку Роману Вікторовичу  для будівництва і обслуговування 

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

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/99  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Кічук М.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Кічук  

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр.  Кічук  

Мирославі  Володимирівні площею 0,1757 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться  в  селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:01:001:0156 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1757 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0156 гр. Кічук  Мирославі  Володимирівні  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,1757 га  гр. Кічук  Мирославі  Володимирівні  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

      

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/100  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Заяць  Т.А. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Заяць  

Тетяни  Артемівни та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

        1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки гр.  Заяць  

Тетяні  Артемівні площею 0,2320 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  яка  

знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0238 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,2320  га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0238 гр. Заяць  Тетяні  Артемівні  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

площею 0,2320  га  гр. Заяць  Тетяні  Артемівні  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Людмила Сахан                                                                       

      

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/101  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Літвинчуку Н.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Літвинчуку Назару Вікторовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Літвинчуку Назару Вікторовичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Вербаїв  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:02:001:0005    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

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

0722885100:02:001:0005 гр. Літвинчуку Назару Вікторовичу  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр.Літвинчуку Назару Вікторовичу  для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/102  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Клецькій М.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Клецькій Марії Олександрівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Клецькій Марії Олександрівні площею 0,2447га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Мстишин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:05:001:0002    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2447 га кадастровий номер 

0722885100:05:001:0002 гр. Клецькій Марії Олександрівні  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2447 га  гр.Клецькій Марії Олекскндрівні  для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/103  

с.Боратин   

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Андрощуку О.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Андрощуку Олексію Сергійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Андрощуку Олексію Сергійовичу площею 0,0985 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться за  межами населених пунктів Боратинської сільської ради  

кадастровий  номер  0722885200:04:000:2799 для індивідуального садівництва.  .Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0985, га, кадастровий  номер  

0722885200:04:000:2799 гр. Андрощуку Олексію Сергійовичу для індивідуального 

садівництва.   

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

площею  0,0985 га  гр. Андрощуку Олексію Сергійовичу  для індивідуального 

садівництва.    

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/104  

с.Боратин    

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Хведчук В.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Хведчук Валентині Михайлівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

        1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Хведчук Валентині Михайлівні площею 0,8300 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Мстишин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:05:001:0005    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,8300 га кадастровий номер 

0722885100:05:001:0005 гр. Хведчук Валентині Михайлівні для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,8300 га  гр. Хведчук Валентині Михайлівні для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/105  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Шабалі В.Г. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Шабалі 

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Шабалі 

Валентині Гордіївні площею 0,5213 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі  Суховоля  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:03:001:0002    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5213 га кадастровий номер 

0722885200:03:001:0002 гр. Шабалі Валентині Гордіївні для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,5213 га  гр. Шабалі Валентині Гордіївні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/106  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Неділько Л.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Неділько Людмилі Андріївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Неділько Людмилі Андріївні площею 0,3243 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Озеряни  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880500:02:001:0003 для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,3243 га кадастровий номер 

0722880500:02:001:0003 гр. Неділько Людмилі Андріївні для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,3243 га  гр. Неділько Людмилі Андріївні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 
 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/107  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Кучику А.С.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Кучику 

Анатолію Степановичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).186  Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                       

гр. Кучику Анатолію Степановичу  площею 0,2500 га (згідно КВЗУ 007.01 –

малоповерхова забудова ),  яка  знаходиться  в  селі  Баківці  Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880500:01:001:0027   для  будівництва і обслуговування 

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

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

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

0722880500:01:001:0027 гр. Кучику Анатолію Степановичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

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

площею 0,2500 га гр. Кучику Анатолію Степановичу  для будівництва і обслуговування 

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

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

.                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/108  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Бондарук Л.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Бондарук Людмилі Василівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).186  Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                       

гр. Бондарук Людмилі Василівні площею 0,2234 га (згідно КВЗУ 007.01 –малоповерхова 

забудова ),  яка  знаходиться  в  селі  Коршовець  Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722885100:03:001:4826   для  будівництва і обслуговування 

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

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

          2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2234 га кадастровий номер 

0722885100:03:001:2234 гр. Бондарук Людмилі Василівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

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

площею 0,2234 га гр. Бондарук Людмилі Василівні для будівництва і обслуговування 

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

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/109  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Борейко М.Л. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Борейко Маргариті Леонідівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).186  Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                       

гр. Борейко Маргариті Леонідівні площею 0,2092 га (згідно КВЗУ 007.01 –малоповерхова 

забудова ),  яка  знаходиться  в  селі  Баківці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880500:01:001:0034 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

          2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2092 га кадастровий номер 

0722880500:01:001:0034 гр. Борейко Маргариті Леонідівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

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

площею 0,2092 га гр. Борейко Маргариті Леонідівні для будівництва і обслуговування 

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

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

.                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/110  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Чайковському Б.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Чайковському Богдану Ігоровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).186  Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                       

гр. Чайковському Богдану Ігоровичу площею 0,2500 га (згідно КВЗУ 007.01 –

малоповерхова забудова ),  яка  знаходиться  в  селі  Баківці  Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880500:01:001:0028 для  будівництва і обслуговування 

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

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

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

0722880500:01:001:0028 гр. Чайковському Богдану Ігоровичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

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

площею 0,2500 га гр. Чайковському Богдану Ігоровичу для будівництва і обслуговування 

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

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/111  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Нікітюку О.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Нікітюку Олександру Віталійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Нікітюку Олександру Віталійовичу площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться  в садівничому товаристві «Промінь» в селі  Промінь  

Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0088  для 

індивідуального садівництва.  .Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  

01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0600 га, кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0088 гр. Нікітюку Олександру Віталійовичу для індивідуального 

садівництва.   

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

площею  0,0600 га  гр. Нікітюку Олександру Віталійовичу для індивідуального 

садівництва.    

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/112  

с.Боратин    

. 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кузьмич Н.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Кузьмич Надії Іванівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Кузьмич Надії Іванівні площею 0,0594 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  

яка  знаходиться  в садівничому товаристві «Промінь» в селі  Промінь  Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0059  для індивідуального 

садівництва.  .Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0594 га кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0059   гр. Кузьмич Надії Іванівні для індивідуального садівництва.   

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

площею  0,0594 га  гр. Кузьмич Надії Іванівні для індивідуального садівництва.    

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/113  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Шабала О.Р. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Шабала Олександру Ростиславовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Шабала 

Олександру Ростиславовичу площею 0,0614 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться  в садівничому товаристві «Промінь» в селі  Промінь  

Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0051  для 

індивідуального садівництва.  .Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  

01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0614 га  кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0051  гр. Шабала Олександру Ростиславовичу для індивідуального 

садівництва.   

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

площею  0,0614 га  гр. Шабала Олександру Ростиславовичу для індивідуального 

садівництва.    

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/114  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Фальфушинському  О.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Фальфушинському Олексію Валентиновичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Фальфушинському Олексію Валентиновичу площею 0,4000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - 

рілля),  за межами населених пунктів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:05:000:0040  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,4000 га кадастровий номер 

0722885200:05:000:0040 гр. Фальфушинському Олексію Валентиновичу   для ведення 

особистого селянського господарства.  

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

площею  0,4000 га  гр. Фальфушинському Олексію Валентиновичу для  ведення  

особистого селянського господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/115  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Фальфушинській Н.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Фальфушинській Наталії Миколаївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Фальфушинській Наталії Миколаївні площею 0,4000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  за 

межами населених пунктів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:05:000:0039  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,4000 га кадастровий номер 

0722885200:05:000:0039 гр. Фальфушинській Наталії Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,4000 га  гр. Фальфушинській Наталії Миколаївні для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/116  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Назаренко В.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Назаренко Вероніці Валеріївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Назаренко Вероніці Валеріївні площею 0,9000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  за межами 

населених пунктів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:04:000:0006  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,9000 га кадастровий номер 

0722885200:04:000:0006 гр. Назаренко Вероніці Валеріївні для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,9000 га  гр. Назаренко Вероніці Валеріївні для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/117  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Токарчуку П.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Токарчуку Петру Олександровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Токарчуку Петру Олександровичу площею 0,4000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  за 

межами населених пунктів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:05:000:0027  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,4000 га кадастровий номер 

0722885200:05:000:0027 гр. Токарчуку Петру Олександровичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,4000 га  гр. Токарчуку Петру Олександровичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/118  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Демчук Л.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Демчук 

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Демчук 

Людмилі Сергіївні площею 0,8000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  за межами населених 

пунктів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885200:04:000:2758  для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,8000 га кадастровий номер 

0722885200:04:000:2758 гр. Демчук Людмилі Сергіївні для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,8000 га  гр. Демчук Людмилі Сергіївні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/119  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кушнір Г.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Кушнір 

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

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

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Кушнір 

Галині Петрівні площею 0,9000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  за межами населених 

пунктів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885200:05:000:0076  для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,9000 га кадастровий номер 

0722885200:05:000:0076 гр. Кушнір Галині Петрівні для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,9000 га  гр. Кушнір Галині Петрівні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 
 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/120  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Новицькому М.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Новицькому Миколі Миколайовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Новицькому Миколі Миколайовичу площею 0,7000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  за 

межами населених пунктів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:04:000:2727  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,7000 га кадастровий номер 

0722885200:04:000:2727 гр. Новицькому Миколі Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,7000 га  гр. Новицькому Миколі Миколайовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 
 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/121  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Лису В.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Лису 

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

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Лису 

Володимиру Олександровичу площею 0,4960 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  за межами 

населених пунктів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:05:000:0113  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,4960 га кадастровий номер 

0722885200:05:000:0113 гр. Лису Володимиру Олександровичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,4960 га  гр. Лису Володимиру Олександровичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 
 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/122  

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Бурку В.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Бурку 

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Бурку 

Віктору Васильовичу площею 2,0000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  за межами 

населених пунктів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:04:000:0555  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

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

0722885200:04:000:0555 гр. Бурку Віктору Васильовичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  2,0000 га  гр. Бурку Віктору Васильовичу для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/123 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Гайдучику П.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Гайдучику Петру Васильовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Гайдучику Петру Васильовичу площею 2,0000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  за межами 

населених пунктів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:04:000:0077  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

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

0722885200:04:000:0077 гр. Гайдучику Петру Васильовичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  2,0000 га  гр. Гайдучику Петру Васильовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/124 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Наконечному В.Я. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Наконечному Василю Ярославовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Наконечному Василю Ярославовичу площею 0,8325 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  за 

межами населених пунктів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:05:000:0038  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,8325га кадастровий номер 

0722885200:05:000:0038 гр. Наконечному Василю Ярославовичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,8325 га  гр. Наконечному Василю Ярославовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/125 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Скібіцькому І.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Скібіцькому Івану Віталійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

        1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Скібіцькому Івану Віталійовичу площею 0,4971 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  за 

межами населених пунктів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:05:000:0090  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,4971 га кадастровий номер 

0722885200:05:000:0090 гр. Скібіцькому Івану Віталійовичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,4971 га  гр. Скібіцькому Івану Віталійовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/126 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Самуську С.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Самуську Сергію Вікторовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Самуську Сергію Вікторовичу площею 0,1000 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка знаходиться за межами   Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722885200:04:000:0024  для індивідуального садівництва.  .Код  цільового  

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.05. 

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

0722885200:04:000:0024   гр. Самуську Сергію Вікторовичу для індивідуального 

садівництва.   

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

площею  0,1000 га  гр. Самуську Сергію Вікторовичу для індивідуального садівництва.    

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/127 

с.Боратин 

. 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Сидорчуку Р.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Сидорчуку Роману Вікторовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Сидорчуку Роману Вікторовичу площею 0,0933 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка знаходиться за межами   Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722885200:04:000:2798  для індивідуального садівництва.  .Код  цільового  

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0933 га ради  кадастровий  

номер  0722885200:04:000:2798 гр. Сидорчуку Роману Вікторовичу для індивідуального 

садівництва.   

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

площею  0,0933 га  гр. Сидорчуку Роману Вікторовичу для індивідуального садівництва.    

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/128 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Павляку В.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Павляку Василю Васильовичу   та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. . 

Павляку Василю Васильовичу площею 0,0934 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка знаходиться за межами   Боратинської  сільської  ради кадастровий  

номер  0722885200:04:000:2797   для індивідуального садівництва.  .Код  цільового  

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.05. 

        2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0934 га  кадастровий  номер  

0722885200:04:000:2797  гр. Павляку Василю Васильовичу для індивідуального 

садівництва.   

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

площею  0,0934 га  гр. . Павляку Василю Васильовичу для індивідуального садівництва.    

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/129 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Сахаруку А.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Сахаруку Андрію Володимировичу   та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Сахаруку Андрію Володимировичу  площею 0,0985 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка знаходиться за межами   Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722885200:04:000:0022  для індивідуального садівництва.  .Код  цільового  

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0985 га номер  

0722885200:04:000:0022   гр. Сахаруку Андрію Володимировичу для індивідуального 

садівництва.   

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

площею  0,0985 га  гр. Сахаруку Андрію Володимировичу для індивідуального 

садівництва.    

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/130 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Радчуку П.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Радчуку Петру Олексійовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Радчуку 

Петру Олексійовичу площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  

яка знаходиться за межами   Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:04:000:2791  для індивідуального садівництва.  .Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га кадастровий  номер  

0722885200:04:000:2791   гр. . Радчуку Петру Олексійовичу для індивідуального 

садівництва.   

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

площею  0,1200 га  гр. Радчуку Петру Олексійовичу для індивідуального садівництва.    

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 
 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/130 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Чупринському Б.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Чупринському Борису Олександровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Чупринському Борису Олександровичу площею 0,0935га  (згідно КВЗУ 002.03 – 

багаторічні насадження),  яка знаходиться за межами   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722885200:04:000:0081  для індивідуального садівництва.  .Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0935 га кадастровий  номер  

0722885200:04:000:0081 гр. Чупринському Борису Олександровичу для індивідуального 

садівництва.   

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

площею  0,0935 га  гр. Чупринському Борису Олександровичу для індивідуального 

садівництва.    

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/131 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Шереметі А.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Шереметі Андрію Вікторовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Шереметі Андрію Вікторовичу площею 0,0935га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка знаходиться за межами   Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722885200:04:000:0026  для індивідуального садівництва.  .Код  цільового  

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0935 га кадастровий  номер  

0722885200:04:000:0026  гр. Шереметі Андрію Вікторовичу для індивідуального 

садівництва.   

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

площею  0,0935 га  гр. Шереметі Андрію Вікторовичу для індивідуального садівництва.    

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/132 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Новицькій Л.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Новицькій Людмилі Степанівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Новицькій Людмилі Степанівні   площею 0,6907 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка 

знаходиться в с.Суховоля Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:03:001:0008  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,6907 га кадастровий номер 

0722885200:03:001:0008 гр. Новицькій Людмилі Степанівні для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,6907 га  гр. Новицькій Людмилі Степанівні для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/133 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Дорош Л.Г. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Дорош 

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Дорош 

Людмилі Гордіївні  0,9000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  за межами населених пунктів 

Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885200:04:000:0010  для  ведення  

особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,9000 га кадастровий номер 

0722885200:04:000:0010 гр. Дорош Людмилі Гордіївні для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,9000 га  гр. Дорош Людмилі Гордіївні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/134 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Миронюк І.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Миронюк Ілоні Сергіївні  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Миронюк Ілоні Сергіївні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0062    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

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

0722882900:01:001:0062 гр. Миронюк Ілоні Сергіївні для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр.Миронюк Ілоні Сергіївні  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Марина МОРОЗ 

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/135 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Фень І.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Фень 

Інні Станіславівні керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

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

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Фень 

Інні Станіславівні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:008:0004    

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр.Фень Інні Станіславівні площею  

0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:008:0004 для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Фень Інні Станіславівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

                  
 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/136 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кльоц О.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Кльоц 

Олександру Петровичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Кльоц 

Олександру Петровичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0079    

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Кльоц Олександру Петровичу 

площею  0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:001:0079 для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Кльоц Олександру Петровичу для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Марина Мороз 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 №  9/137 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Павлюк Г.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Павлюк Галині Миколаївні керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Павлюк 

Галині Миколаївні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0092    

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Павлюк Галині Миколаївні площею  

0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:001:0092 для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр.Павлюк Галині Миколаївні  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/138 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Камінському М.Г. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Камінському Миколі Григоровичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Камінському Миколі Григоровичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:001:3096   для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Камінському Миколі Григоровичу 

площею  0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:001:3096 для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Камінському Миколі Григоровичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/139 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Хілусі Н.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Хілусі 

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

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

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Хілусі 

Наталії Анатоліївні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0081   

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Хілусі Наталії Анатоліївні  площею  

0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:001:0081 для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Хілусі Наталії Анатоліївні  особистого селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 №  9/140 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Колупанову С.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Колупанову Сергію Вікторовичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Колупанову Сергію Вікторовичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:005:0007   для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Колупанову Сергію Вікторовичу  

площею  0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:005:0007 для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Колупанову Сергію Вікторовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз 
 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 №  9/141 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Деркачу Ю.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Деркачу Юрію Віталійовичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Деркачу 

Юрію Віталійовичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:005:0003   

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Деркачу Юрію Віталійовичу площею  

0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:005:0003 для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Деркачу Юрію Віталійовичу для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/142 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Климчуку М.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Климчуку Миколі Васильовичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Климчуку Миколі Васильовичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0064  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Климчуку Миколі Васильовичу 

площею  0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:001:0064 для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Климчуку Миколі Васильовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/143 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Філозоф О.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Філозоф Ользі Василівні керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Філозоф Ользі Василівні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0085  

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Філозоф Ользі Василівні  площею  

0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:001:0085 для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Філозоф Ользі Василівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/144 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Гераль Л.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Гераль 

Лілії Михайлівні керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, ст. 

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

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Гераль Лілії Михайлівні  площею 0,2497 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0025  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Гераль Лілії Михайлівні   площею  

0,2497 га кадастровий номер 0722882900:01:002:0025 для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,2497 га.  гр. Гераль Лілії Михайлівні   для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Марина Мороз 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/145 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Гончарук З.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Гончарук Зої Петрівні керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Гончарук Зої Петрівні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:005:0010  

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Гончарук Зої Петрівні  площею  

0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:005:0010 для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Гончарук Зої Петрівні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/146 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Геляровському Т.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Геляровському Тарасу Володимировичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Геляровському Тарасу Володимировичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  

яка  знаходиться  в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:005:0008  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Геляровському Тарасу 

Володимировичу  площею  0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:005:0008 для 

ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Геляровському Тарасу Володимировичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 №  9/147 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Фень С.С.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Фень 

Сергію Станіславовичу  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Фень 

Сергію Станіславовичу  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:008:0001  

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Фень Сергію Станіславовичу  

площею  0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:008:0001  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Фень Сергію Станіславовичу для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/148 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Веремчуку В. В.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Веремчуку Василю Васильовичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Веремчуку Василю Васильовичу площею 0,3500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0035  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Веремчуку Василю Васильовичу  

площею  0,3500 га кадастровий номер 0722882900:01:002:0035 для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,3500 га.  гр. Веремчуку Василю Васильовичу  для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/149 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Веремчуку П.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Веремчуку Петру Васильовичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Веремчуку Петру Васильовичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0036  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Веремчуку Петру Васильовичу  

площею  0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:002:0036 для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Веремчуку Петру Васильовичу  для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/150 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Давидюк В. М.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Давидюк Вікторії Миколаївні  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Давидюк Вікторії Миколаївні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:02:000:0038  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Давидчук Вікторії Миколаївні  

площею  0,2500 га кадастровий номер 0722882900:02:000:0038 для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Давидчук Вікторії Миколаївні  для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                           Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/151 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Веремчук Ф. Ф. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Веремчук Фаїні Филимонівні керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Веремчук Фаїні Филимонівні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0038  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Веремчук Фаїні Филимонівні  

площею  0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:002:0038 для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Веремчук Фаїні Филимонівні  для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/152 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Веремчуку О. М.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Веремчуку Олександру Миколайовичу  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Веремчуку Олександру Миколайовичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  

яка  знаходиться  в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:02:000:0037 для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Веремчуку Олександру 

Миколайовичу  площею  0,2500 га кадастровий номер 0722882900:02:000:0037 для 

ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Веремчуку Олександру Миколайовичу   для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/153 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Цихоцькому Ю.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Цихоцькому Юрію Івановичу  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. 

Цихоцькому Юрію Івановичу площею 0,1315 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка 

знаходиться в селі Городище Боратинської  сільської ради кадастровий номер  

0722880300:02:001:0012 для  ведення особистого селянського господарства. Код цільового  

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А 01.03. 

         2. Передати у власність земельну ділянку гр. Цихоцькому Юрію Івановичу площею  

0,1315 га кадастровий номер 0722880300:02:001:0012 для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,1315 га.  гр. Цихоцькому Юрію Івановичу   для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/154 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Торбику О.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Торбику Олександру Степановичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. Торбику 

Олександру Степановичу площею 0,1000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка 

знаходиться в селі Городище Боратинської  сільської ради кадастровий номер  

0722880300:02:001:0013 для  ведення особистого селянського господарства. Код цільового  

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А 01.03. 

         2. Передати у власність земельну ділянку гр. Торбику Олександру Степановичу 

площею  0,1000 га кадастровий номер 0722880300:02:001:0013 для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,1000 га.  гр. Торбику Олександру Степановичу   для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/155 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Кривич С.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Кривич 

Світлані Славомирівні  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. Кривич 

Світлані Славомирівні площею 0,9600 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка знаходиться в 

селі Баїв Боратинської  сільської ради кадастровий номер  0722880300:01:001:0006 для  

ведення особистого селянського господарства. 

         2. Передати у власність земельну ділянку гр. Кривич Світлані Славомирівні  площею  

0,9600 га кадастровий номер 0722880300:01:001:0006 для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,9600 га.  гр. Кривич Світлані Славомирівні для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                    Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/156 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

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

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Лук’янчуку Анатолію Георгійовичу  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. 

Лук’янчуку Анатолію Георгійовичу  площею 0,1696 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка 

знаходиться в селі Баїв Боратинської  сільської ради кадастровий номер  

0722880300:01:001:0013 для  ведення особистого селянського господарства. 

         2. Передати у власність земельну ділянку гр. Лук’янчуку Анатолію Георгійовичу  

площею  0,1696 га кадастровий номер 0722880300:01:001:0013 для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,1696 га.  гр. Лук’янчуку Анатолію Георгійовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/157 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Войтюк О.Б. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Войтюк Ользі Борисівні керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. Войтюк 

Ользі Борисівні площею 0,1617 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка знаходиться в селі 

Баїв Боратинської  сільської ради кадастровий номер  072288000:01:001:0012 для  ведення 

особистого селянського господарства. 

         2. Передати у власність земельну ділянку гр. Войтюк Ользі Борисівні  площею  

0,1617 га кадастровий номер 0722880300:01:001:0012 для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,1617 га.  гр. Войтюк Ользі Борисівні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/158 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Філозоф О.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Філозоф Ользі Василівні керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Філозоф Ользі Василівні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться в селі Коршів Боратинської  сільської ради кадастровий  

номер  0722882900:02:000:0033  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Філозоф Ользі Василівні  площею  

0,2500 га кадастровий номер 0722882900:02:000:0033 для будівництва та обслуговування 

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

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

площею  0,2500 га.  гр. Філозоф Ользі Василівні  для будівництва та обслуговування 

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

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 



                  
 

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                             Восьмого скликання 

 

     Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/159  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для ведення особистого  

селянського господарства  гр.Старчевській Т.М. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Старчевської Тетяни  Михайлівни  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Ратнів для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Старчевській  Тетяні  Михайлівні  площею 0,1000 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Старчевській Т.М. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм  і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/160 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Касянчук М.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Касянчук Михайлу Миколайовичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Касянчуку Михайлу Миколайовичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 007.01 – 

малоповерхова забудова),  яка  знаходиться в селі Коршів Боратинської  сільської ради 

кадастровий  номер  0722882900:02:000:0035  для будівництва та обслуговування 

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

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Касянчуку Михайлу Миколайовичу  

площею  0,2500 га кадастровий номер 0722882900:02:000:0035 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд ( присадибна 

ділянка).  

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

площею  0,2500 га.  гр. Касянчуку Михайлу Миколайовичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд ( присадибна 

ділянка).   

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/161 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Панасевичу Р.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Панасевичу Руслану Олексійовичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Панасевичу Руслану Олексійовичу  площею 0,2405 га  (згідно КВЗУ 007.01 – 

малоповерхова забудова),  яка  знаходиться в селі Коршів Боратинської  сільської ради 

кадастровий  номер  0722882900:01:002:0037  для будівництва та обслуговування 

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

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Панасевичу Руслану Олексійовичу  

площею  0,2405 га кадастровий номер 0722882900:01:002:0037 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд ( присадибна 

ділянка).  

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

площею  0,2405 га.  гр. Панасевичу Руслану Олексійовичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд ( присадибна 

ділянка).   

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        
 

Марина Мороз 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/162 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Філозофу М.В.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Філозофу Мирославу Васильовичу  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Філозофу Мирославу Васильовичу   площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0083 для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Філозофу Мирославу Васильовичу  

площею  0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:001:0083 для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Філозофу Мирославу Васильовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/163 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Мельничук І.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Мельничук Ірині Андріївні  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Мельничук Ірині Андріївні  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0096 для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр.Мельничук Ірині Андріївні площею  

0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:001:0096 для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Мельничук Ірині Андріївні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/164 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Веремчук О.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Веремчук Ользі Іванівні керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Веремчук Ользі Іванівні  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0094 для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр.Веремчук Ользі Іванівні  площею                

0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:001:0094 для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Веремчук Ользі Іванівні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/165 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Панасюк М.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Панасюк Мар’яні Вікторівні керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Панасюк Мар’яні Вікторівні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0024 для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Панасюк Мар’яні Вікторівні площею                

0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:001:0024 для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,2500 га.  гр. Панасюк Мар’яні Вікторівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/166 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Веремчуку В.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Веремчуку Вадиму Петровичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Веремчуку Вадиму Петровичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0039 для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Веремчуку Вадиму Петровичу 

площею                0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:002:0039 для ведення 

особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Веремчуку Вадиму Петровичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/167 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Березі В.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Березі 

В’ячеславу Івановичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Березі 

В’ячеславу Івановичу площею 0,1450 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0084для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Березі В’ячеславу Івановичу  площею                

0,1450 га кадастровий номер 0722882900:01:001:0084 для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,1450 га  гр. Березі В’ячеславу Івановичу для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/168 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Волоху Ю.Л. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Волоху 

Юрію Леонідовичу  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

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

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. Волоху 

Юрію Леонідовичу  площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка знаходиться в 

селі Цеперів Боратинської  сільської ради кадастровий номер  072288000:03:001:0008 для  

ведення особистого селянського господарства. 

         2. Передати у власність земельну ділянку гр. Волоху Юрію Леонідовичу  площею  

0,1200 га кадастровий номер 0722880300:03:001:0008 для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,1200 га.  гр. Волоху Юрію Леонідовичу для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/169 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Цихоцькій Г.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Цихоцькій Галині Петрівні  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. Цихоцькій 

Галині Петрівні площею 0,1000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка знаходиться в селі 

Цеперів Боратинської  сільської ради кадастровий номер  0722880300:02:001:0006 для  

ведення особистого селянського господарства. 

         2. Передати у власність земельну ділянку гр. Цихоцькій Галині Петрівні  площею  

0,1000 га кадастровий номер 0722880300:02:001:0006 для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,1000 га  гр.Цихоцькій Галині Петрівні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        
 

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/170 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Червак В.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Червак 

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

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

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Червак 

Вірі Миколаївні площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  яка 

знаходиться в с.Промінь, садівниче товариство «Калина», Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722885100:01:001:0066 для індивідуального садівництва.  .Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція    01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0600 га  гр. Червак Вірі 

Миколаївні кадастровий  номер  0722885100:01:001:0066  для індивідуального 

садівництва.   

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

площею  0,0600 га  гр. Червак Вірі Миколаївні для індивідуального садівництва.    

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/171 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Рогаля М.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Рогаля 

Миколи Адамовича та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Рогалю 

Миколі Адамовичу площею 0,0598 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  яка 

знаходиться в с.Промінь, садівниче товариство «Промінь», Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722885100:01:001:0082 для індивідуального садівництва.  .Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція    01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0598 га  гр. Рогалю Миколі 

Адамовичу кадастровий  номер  0722885100:01:001:0082 для індивідуального садівництва.   

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

площею  0,0598 га  гр. Рогалю Миколі Адамовичу для індивідуального садівництва.    

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/172 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Лонюк О.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Лонюк 

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Лонюк 

Оксані Анатоліївні площею 0,0587 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  яка 

знаходиться в с.Промінь, садівниче товариство «Промінь», Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722885100:01:001:0078 для індивідуального садівництва.  .Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція    01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0587 га  гр. Лонюк Оксані 

Анатоліївні кадастровий  номер  0722885100:01:001:0078  для індивідуального 

садівництва.   

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

площею  0,0587 га  гр. Лонюк Оксані Анатоліївні для індивідуального садівництва.    

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 173 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ткачу Я.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Ткачу 

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Ткачу 

Ярославу Миколайовичу площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка знаходиться в с.Промінь, садівниче товариство «Промінь», 

Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0075 для 

індивідуального садівництва.  .Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція    

01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0600 га  гр. Ткачу Ярославу 

Миколайовичу кадастровий  номер  0722885100:01:001:0075  для індивідуального 

садівництва.   

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

площею  0,0600 га  гр. Ткачу Ярославу Миколайовичу для індивідуального садівництва.    

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/174 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Присяжнюку Т.Г. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                       

гр. Присяжнюку Тарасу Григоровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                       

гр. Присяжнюку Тарасу Григоровичу площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка знаходиться в с.Промінь, садівниче товариство «Промінь», 

Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0072 для 

індивідуального садівництва.  .Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція    

01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0600 га  гр. Присяжнюку 

Тарасу Григоровичу кадастровий  номер  0722885100:01:001:0072  для індивідуального 

садівництва.   

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

площею  0,0600 га  гр. Присяжнюку Тарасу Григоровичу для індивідуального садівництва.    

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                        

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/175 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Бондаруку М.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                       

гр. Бондаруку Миколі Володимировичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                       

гр. Бондаруку Миколі Володимировичу площею 0,0808 га  (згідно КВЗУ 002.03 – 

багаторічні насадження),  яка знаходиться в с.Промінь, садівниче товариство «Промінь», 

Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0050 для 

індивідуального садівництва.  .Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція    

01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0808 га  гр. Бондаруку 

Миколі Володимировичу кадастровий  номер  0722885100:01:001:0050  для 

індивідуального садівництва.   

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

площею  0,0808 га  гр. Бондаруку Миколі Володимировичу для індивідуального 

садівництва.    

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                        

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/176 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Никитюк Т.Г. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                       

гр. Никитюк Тетяні Георгіївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                       

гр. Никитюк Тетяні Георгіївні площею 0,0519 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка знаходиться в с.Промінь, садівниче товариство «Калина», Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0074 для індивідуального 

садівництва.  .Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція    01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0519 га  гр. Никитюк Тетяні 

Георгіївні кадастровий  номер  0722885100:01:001:0074  для індивідуального садівництва.   

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

площею  0,0519 га  гр. Никитюк Тетяні Георгіївні для індивідуального садівництва.    

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                        

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

05.10.2021 № 9/177 

     с.Боратин 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Кошулинському Ю.З.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Кошулинському Юрію Зосимовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).186  Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                       

гр. Кошулинському Юрію Зосимовичу площею 0,2500 га (згідно КВЗУ 007.01 –

малоповерхова забудова ),  яка  знаходиться  в  селі  Коршовець  Боратинської  сільської  

ради  кадастровий  номер  0722885100:03:001:0010  для  будівництва і обслуговування 

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

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція    02.01. 

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

0722885100:03:001:0010 гр. Кошулинському Юрію Зосимовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

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

площею 0,2500 га гр. Кошулинському Юрію Зосимовичу  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  
 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/178 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Скибіцькій М.Д. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Скибіцькій Марії Демидівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Скибіцькій Марії Демидівні площею 0,1092 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Радомишль  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:01:001:0044    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1092 га кадастровий номер 

0722885200:01:001:0044 гр. Скибіцькій Марії Демидівні для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,1092 га  гр. Скибіцькій Марії Демидівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/179 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Панасюку П.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

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

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр 

Панасюку Петру Миколайовичу площею 0,5000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Радомишль  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:01:001:0045    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

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

0722885200:01:001:0045 гр. Панасюку Петру Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,5000 га  гр. Панасюку Петру Миколайовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/180 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ткачуку В.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Ткачуку Віктору Васильовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр 

Ткачуку Віктору Васильовичу площею 0,5000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Радомишль  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:01:001:0043    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

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

0722885200:01:001:0043 гр. Ткачуку Віктору Васильовичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,5000 га  гр. Ткачуку Віктору Васильовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/181 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кобилинському М.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Кобилинському Миколі Івановичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Кобилинському Миколі Івановичу площею 0,6816 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Суховоля  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:03:001:0007    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,6816 га кадастровий номер 

0722885200:03:001:0007 гр. Кобилинському Миколі Івановичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,6816 га  гр. Кобилинському Миколі Івановичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/182 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кобилинському І.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Кобилинському Івану Петровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Кобилинському Івану Петровичу площею 0,6851 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Суховоля  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:03:001:0004    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,6851 га кадастровий номер 

0722885200:03:001:0004 гр. Кобилинському Івану Петровичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,6851 га  гр. Кобилинському Івану Петровичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/183 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кобилинській К.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Кобилинській Катерині Василівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Кобилинській Катерині Василівні площею 0,1670 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Суховоля  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:03:001:0006    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1670 га кадастровий номер 

0722885200:03:001:0006 гр.Кобилинській Катерині Василівні для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,1670 га  гр. Кобилинській Катерині Василівні для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/184 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ференц О.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Ференц Ользі Степанівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Ференц Ользі Степанівні площею 0,5000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Суховоля  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:03:001:0011    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

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

0722885200:03:001:0011 гр. Ференц Ользі Степанівні для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,5000 га  гр. Ференц Ользі Степанівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/185 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Фоф К.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Фоф Катерині Володимирівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Фоф Катерині Володимирівні площею 0,6725 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Озеряни  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880500:02:001:0006    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,6725 га кадастровий номер 

0722880500:02:001:0006 гр. Фоф Катерині Володимирівні для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,6725 га  гр. Фоф Катерині Володимирівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/186 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Дармовіс О.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Дармовіс Олені Адамівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Дармовіс Олені Адамівні  площею 0,4924 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Промінь  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0041    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,4924 га кадастровий номер 

0722885100:01:001:0041 гр. Дармовіс Олені Адамівні  для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,4924 га  гр. Дармовіс Олені Адамівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 №  9/187 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Літвінчук О.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Літвінчук Ользі Сергіївні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Літвінчук Ользі Сергіївні  площею 0,3179 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Мстишин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:05:001:0013    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,3179 га кадастровий номер 

0722885100:05:001:0013 гр. Літвінчук Ользі Сергіївні  для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,3179 га  гр. Літвінчук Ользі Сергіївні  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/188 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Петруку О.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Петруку Олексію Павловичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Петруку Олексію Павловичу    площею 0,2800 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Вербаїв  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:02:001:0008    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2800 га кадастровий номер 

0722885100:02:001:0008 гр. Петруку Олексію Павловичу  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2800 га  гр. Петруку Олексію Павловичу  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/189 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Яковлюк В.Р. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Яковлюк Валентині Ростиславівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Яковлюк Валентині Ростиславівні  площею 0,3813 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Вербаїв  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:02:001:0004    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,3813 га кадастровий номер 

0722885100:02:001:0004 гр. Яковлюк Валентині Ростиславівні  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,3813 га  гр. Яковлюк Валентині Ростиславівні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/190 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Літвинчук Л.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Літвинчук Лілії Олександрівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Літвинчук Лілії Олександрівні  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Вербаїв  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:02:001:0006    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

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

0722885100:02:001:0006 гр. Літвинчук Лілії Олександрівні    для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Літвинчук Лілії Олександрівні    для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/191 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ліщук О.Г. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Ліщук Олені Георгіївні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Ліщук Олені Георгіївні  площею 0,0757 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Лучиці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:04:001:0001    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0757 га кадастровий номер 

0722885100:04:001:0001 гр. Ліщук Олені Георгіївні  для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,0757 га  гр. Ліщук Олені Георгіївні  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/192 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Теслі О.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Теслі Оксані Іванівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Теслі Оксані Іванівні  площею 0,3117 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Лучиці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:04:001:0003    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,3117 га кадастровий номер 

0722885100:04:001:0003 гр.Теслі Оксані Іванівні  для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,3117 га  гр. Теслі Оксані Іванівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

05.10.2021 № 9/193 

     с.Боратин 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Заболоцькій Ж.М.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Заболоцькій Жанні Миколаївні   та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).186  Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                       

гр. Заболоцькій Жанні Миколаївні   площею 0,1000 га (згідно КВЗУ 007.01 –

малоповерхова забудова ),  яка  знаходиться  в  селі  Баківці  Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880500:01:001:0026  для  будівництва і обслуговування 

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

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція    02.01. 

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

0722880500:01:001:0026 гр. Заболоцькій Жанні Миколаївні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

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

площею 0,1000 га гр. Заболоцькій Жанні Миколаївні   для будівництва і обслуговування 

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

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи.  

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

                  

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/194 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Харчук Н.І.   

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Харчук 

Надії Іванівні   керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, ст. 

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

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Харчук Надії Іванівні    площею 0,1230 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться в селі Новостав  Боратинської  сільської ради кадастровий  

номер  0722880700:03:001:0029  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Харчук Надії Іванівні площею    

0,1230 га кадастровий номер 0722880700:03:001:0029 для будівництва та обслуговування 

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

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

площею  0,1230 га.  гр. Харчук Надії Іванівні  для будівництва та обслуговування 

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

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/195 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Бенько О.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Бенько 

Оксані Іванівні    керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, ст. 

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

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Бенько 

Оксані Павлівні   площею 0,1268 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  яка  

знаходиться в селі Новостав  Боратинської  сільської ради кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0018  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Бенько Оксані Павлівні площею    

0,1230 га кадастровий номер 0722880700:03:001:0018 для будівництва та обслуговування 

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

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

площею  0,1268 га.  гр. Бенько Оксані Павлівні  для будівництва та обслуговування 

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

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/196 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Веснянці В.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Веснянці Валерію Михайловичу   керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Веснянці Валерію Михайловичу   площею 0,1000 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться в селі Рованці  Боратинської  сільської ради кадастровий  

номер  0722880700:04:001:0290  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Веснянці Валерію Михайловичу 

площею 0,1000 га кадастровий номер 0722880700:04:001:0290 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд ( присадибна 

ділянка).  

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

площею  0,1000 га.  гр. Веснянці Валерію Михайловичу   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд ( присадибна 

ділянка).   

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/197 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Комаристову А.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Комаристову Андрію Вікторовичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Комаристову Андрію Вікторовичу  площею 2,0000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Голишів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0007 для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

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

0722880700:02:001:0007  гр. Комаристову Андрію Вікторовичу  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею 2,0000 га  гр. Комаристову Андрію Вікторовичу  для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/198  

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Тимощуку М.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Тимощуку Михайлу Вікторовичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Тимощуку Михайлу Вікторовичу  площею 0,2149 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Рованці Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0233 для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,2149 га кадастровий номер 

0722880700:04:001:0233  гр. Тимощуку Михайлу Вікторовичу    для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею 2,0000 га  гр. Тимощуку Михайлу Вікторовичу    для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/199 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Оніщуку В.Ф. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Оніщуку Віталію Феодосійовичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Оніщуку Віталію Феодосійовичу   площею 0,2000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Рованці Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0237 для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,2149 га кадастровий номер 

0722880700:04:001:0237  гр. Оніщуку Віталію Феодосійовичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею 0,2149га  гр. Оніщуку Віталію Феодосійовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Марина МОРОЗ 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/200 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ящуку О.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Ящуку 

Олександру Миколайовичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Ящуку 

Олександру Миколайовичу   площею 0,1222 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер 

0722880700:01:001:0079     для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею 0,1222 га кадастровий номер 

0722880700:01:001:0079  гр. Ящуку Олександру Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею 0,1222 га  гр. Ящуку Олександру Миколайовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Марина МОРОЗ 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/201 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Бондарук Л.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Бондарук Лілії Миколаївні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Бондарук Лілії Миколаївні  площею 0,0388 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Новостав  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0036    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0388 га кадастровий номер 

0722880700:03:001:0036 гр. Бондарук Лілії Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,0388 га  гр. Бондарук Лілії Миколаївні  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/202 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Мазурцю С.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Мазурцю Сергію Миколайовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Мазурцю Сергію Миколайовичу  площею 0,5933 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Голишів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0013    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5933 га кадастровий номер 

0722880700:02:001:0013 гр. Мазурцю Сергію Миколайовичу  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,5933 га  гр. Мазурцю Сергію Миколайовичу  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 
 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО   РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/203 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Пащуку Т.Л. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Пащуку Тарасу Леонтійовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Пащуку Тарасу Леонтійовичу  площею 0,2000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0282    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2000 га кадастровий номер 

0722880700:04:001:0282 гр. Пащуку Тарасу Леонтійовичу  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2000 га  гр. Пащуку Тарасу Леонтійовичу  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9 /204 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Писарському О.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Писарському Олександру Васильовичу   та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Писарському Олександру Васильовичу   площею 0,2200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - 

рілля),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:04:001:0288    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2200 га кадастровий номер 

0722880700:04:001:0288 гр. Писарському Олександру Васильовичу    для ведення 

особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2200 га  гр. Писарському Олександру Васильовичу   для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/205 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Романчуку О.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

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

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Романчуку Олександру Олександровичу   площею 0,7000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - 

рілля),  яка  знаходиться  в  селі  Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:01:001:0048    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,7000 га кадастровий номер 

0722880700:01:001:0048 гр. Романчуку Олександру Олександровичу  для ведення 

особистого селянського господарства.  

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

площею  0,7000 га  гр. Романчуку Олександру Олександровичу   для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/206 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Клець В.Д. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Клець Віктору Дмитровичу   та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Клець Віктору Дмитровичу   площею 0,2200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0281    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2200 га кадастровий номер 

0722880700:04:001:0281 гр. Клець Віктору Дмитровичу   для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2200 га  гр. Клець Віктору Дмитровичу     для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/207 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Терпіль В.Є. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Терпіль Віталію Євгенійовичу   та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Терпіль Віталію Євгенійовичу   площею 0,3337 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0291    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,3337 га кадастровий номер 

0722880700:04:001:0291 гр. Терпіль Віталію Євгенійовичу   для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,3337 га  гр. Терпіль Віталію Євгенійовичу   для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 №  9/208 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ларіній Г.Т. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Ларіній Галині Талімонівні   та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Ларіній Галині Талімонівні   площею 0,1306 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Голишів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0018    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1306 га кадастровий номер 

0722880700:02:001:0018 гр. Ларіній Галині Талімонівні   для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,1306 га  гр. Ларіній Галині Талімонівні   щщдля  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 №  9/209 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Камець В.Л. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Камець Віктору Леонідовичу   та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Камець Віктору Леонідовичу   площею 0,1391 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0114    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1391 га кадастровий номер 

0722880700:01:001:0114 гр. Камець Віктору Леонідовичу   для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,1391 га  гр. Камець Віктору Леонідовичу   для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 №9/210 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Франчуку А.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Франчуку Андрію Олеговичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Франчуку Андрію Олеговичу площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0075    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0600 га кадастровий номер 

0722880700:01:001:0075 гр. Франчуку Андрію Олеговичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,0600 га  гр. Франчуку Андрію Олеговичу для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 №  9/211 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Бородач М.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Бородач Марії Степанівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Бородач Марії Степанівні площею 0,2000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0084    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2000 га кадастровий номер 

0722880700:01:001:0084 гр. Бородач Марії Степанівні для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,2000 га  гр. Бородач Марії Степанівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9 /212 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Сесюк В.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Сесюк Вірі Василівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Сесюк Вірі Василівні площею 0,1320 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі  Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0085    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1320 га кадастровий номер 

0722880700:01:001:0085 гр. Сесюк Вірі Василівні для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,1320 га  гр. Сесюк Вірі Василівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/213 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Варголяк Н.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Варголяк Наталії Миколаївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Варголяк Наталії Миколаївні площею 0,1000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0074    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

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

0722880700:01:001:0074 гр. Варголяк Наталії Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,1000 га  гр. Варголяк Наталії Миколаївні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/ 214 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Черняк М.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Черняк Марії Петрівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Черняк Марії Петрівні площею 0,3000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0067    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

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

0722880700:01:001:0067 гр. Черняк Марії Петрівні для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,3000 га  гр. Черняк Марії Петрівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 2/215 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Хоронжак Я.Г. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Хоронжак Яні Григорівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр Хоронжак Яні Григорівні площею 0,8533 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0295    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,8533 га кадастровий номер 

0722880700:04:001:0295 гр. Хоронжак Яні Григорівні для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,8533 га  гр. Хоронжак Яні Григорівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/216 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Клебанюк Т.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Клебанюк Тетяні Іванівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Клебанюк Тетяні Іванівні площею 0,0447 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0302    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0447 га кадастровий номер 

0722880700:04:001:0302 гр. Клебанюк Тетяні Іванівні для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,0447 га  гр. Клебанюк Тетяні Іванівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/217 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Анікіну К.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Анікіну Костянтину Ігоровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Анікіну Костянтину Ігоровичу площею 2,0000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Голишів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0003    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

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

0722880700:02:001:0003 гр. Анікіну Костянтину Ігоровичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  2,0000 га  гр. Анікіну Костянтину Ігоровичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/218 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ільюку А.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Ільюку Андрію Володимировичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Ільюку Андрію Володимировичу площею 0,1968 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Голишів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:02:001:6507    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1968 га кадастровий номер 

0722880700:02:001:6507 гр. Ільюку Андрію Володимировичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,1968 га  гр. Ільюку Андрію Володимировичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/219 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Наумику А.Р. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Наумику Андрію Романовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Наумику Андрію Романовичу площею 2,0000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Голишів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0004    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

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

0722880700:02:001:0004 гр. Наумику Андрію Романовичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  2,0000 га  гр. Наумику Андрію Романовичу для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/220 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Мурзіній О.А.  

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Мурзіній  Ользі  Анатоліївні,  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Мурзіній  Ользі  Анатоліївні  площею 0,3189 

га, яка розташована в с.Рованці  Луцького району  Волинської області для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 

 Кадастровий номер  0722880700:04:001: 7042. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,3189 га, кадастровий 

номер  0722880700:04:001: 7042  гр. Мурзіній  Ользі  Анатоліївні  з  будівництва та 

обслуговування тренувальної бази на будівництво та обслуговування  багатоквартирного 

житлового будинку. Код цільового використання згідно КВЦПЗ  02.03. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

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

безпеки  сільської ради Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       
   

 Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                                Восьмого скликання 

 

    Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/221 

  с.Боратин    

   

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Сосовській Л.І. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці  Сосовській Ларисі Іванівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Сосовській Ларисі Іванівні площею 0,2100 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  

яка  знаходиться в селі Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722883200:01:017:0001 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2100 га кадастровий  номер  

0722883200:01:017:0001  громадянці  Сосовській Ларисі Іванівні для  ведення особистого 

селянського господарства.    

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

площею  0,2100 га   громадянці Сосовській Ларисі Іванівні  для  ведення особистого 

селянського господарства .    

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК   

      
Ярослав Саченок  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 05 жовтня 2021 року  № 9/222 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Назарівському О.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину  Назарівському Олександру Васильовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Назарівському Олександру Васильовичу площею 0,1360 га  (згідно КВЗУ 

001.01 – рілля),  яка  знаходиться в селі Оздів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722881600:02:005:0011 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1360 га кадастровий  номер  

0722881600:02:005:0011 громадянину Назарівському Олександру Васильовичу для  

ведення особистого селянського господарства.    

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

площею  0,1360 га  громадянину Назарівському Олександру Васильовичу для  ведення 

особистого селянського господарства .    

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК      

 
Ярослав Саченок 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 05 жовтня 2021 року  № 9/223 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Присяжнюк Л.С. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці  Присяжнюк Ларисі Степанівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Присяжнюк Ларисі Степанівні площею 0,1990 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 

рілля),  яка  знаходиться в селі Гірка Полонка  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722881600:01:001:0024 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1990 га кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0024 громадянці Присяжнюк Ларисі Степанівні для  ведення 

особистого селянського господарства.    

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

площею  0,1990 га  громадянці Присяжнюк Ларисі Степанівні для  ведення особистого 

селянського господарства .    

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

        

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/224 

  с.Боратин    

 

 Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Дахновській С.І. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці  Дахновській Світлані Іванівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Дахновській Світлані Іванівні площею 0,0648 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  

яка  знаходиться в селі Оздів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722881600:02:001:0010 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0648 га  громадянці 

Дахновській Світлані Іванівні для  ведення особистого селянського господарства.    

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

площею  0,0648 га  громадянці Дахновській Світлані Іванівні для  ведення особистого 

селянського господарства .    

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК  

 
Ярослав Саченок 

       

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 05 жовтня 2021 року  № 9/225 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Марчук М.Г. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину  Марчук Марії Георгіївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Марчук Марії Георгіївні площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Оздів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722881600:02:001:0005 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0600 га ради  кадастровий  

номер  0722881600:02:001:0005  громадянці Марчук Марії Георгіївні для  ведення 

особистого селянського господарства.    

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

площею  0,06 га  громадянці Марчук Марії Георгіївні для  ведення особистого селянського 

господарства .    

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК   

 
Ярослав Саченок 

      



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/226 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Приймачуку М.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину  Приймачуку Миколі Володимировичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Приймачуку Миколі Володимировичу площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 

001.01 – рілля),  яка  знаходиться в селі Оздів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722881600:02:001:0009 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га кадастровий  номер  

0722881600:02:001:0009  громадянину Приймачуку Миколі Володимировичу для  ведення 

особистого селянського господарства.    

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

площею  0,12 га  громадянину Приймачуку Миколі Володимировичу для  ведення 

особистого селянського господарства .    

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК  

 
Ярослав Саченок 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 05 жовтня 2021 року  № 9/227 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Пась О.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Пась Олені Вікторівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Пась Олені Вікторівні площею 0,1000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Ратнів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885400:01:001:0014 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

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

0722885400:01:001:0014 громадянці Пась Олені Вікторівна для  ведення особистого 

селянського господарства.    

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

площею  0,1000 га  громадянці Пась Олені Вікторівні для  ведення особистого селянського 

господарства .    

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК  

 
Ярослав Саченок 

       

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/228 

  с.Боратин    

  

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Хінцінський В.Я. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину  Хінцінському Віталію Ярославовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Хінцінському Віталію Ярославовичу площею 0,3825 га  (згідно КВЗУ 001.01 

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

0722881600:02:005:0004 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,3825 га кадастровий  номер 

0722881600:02:005:0004 громадянину Хінцінському Віталію Ярославовичу для  ведення 

особистого селянського господарства.    

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

площею  0,3825 га  громадянину Хінцінському Віталію Ярославовичу для  ведення 

особистого селянського господарства .    

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК   

 
Ярослав Саченок     

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/229 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ткачуку П.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Ткачуку Петру Анатолійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Ткачуку Петру Анатолійовичу площею 1,5837 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:05:001:2694    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  1,5837 га кадастровий номер 

0722880700:05:001:2694 гр. Ткачуку Петру Анатолійовичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  1,5837 га  гр. Ткачуку Петру Анатолійовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                           Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/230 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Пасічнику О.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Пасічнику Олегу Анатолійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Пасічнику Олегу Анатолійовичу площею 1,8203 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:05:001:2692    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  1,8203 га кадастровий номер 

0722880700:05:001:2692 гр. Пасічнику Олегу Анатолійовичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  1,8203 га  гр. Пасічнику Олегу Анатолійовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/231 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кузьма Ю.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Кузьма Юрій Павлович та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Кузьма Юрій Павлович площею 0,1000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0120    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

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

0722880700:01:001:0120 гр. Кузьма Юрій Павлович для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,1000 га  гр. Кузьма Юрій Павлович для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/232 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Радчишину С.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Радчишину Сергію Михайловичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Радчишину Сергію Михайловичу площею 0,0633 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0247    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0633 га кадастровий номер 

0722880700:04:001:0247 гр. Радчишину Сергію Михайловичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,0633 га  гр. Радчишину Сергію Михайловичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/233 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Переведенчуку С.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Переведенчуку Сергію Олександровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Переведенчуку Сергію Олександровичу площею 0,1464 га  (згідно КВЗУ 001.01 - 

рілля),  яка  знаходиться  в  селі  Новостав  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:03:001:0023    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1464 га кадастровий номер 

0722880700:03:001:0023 гр. Переведенчуку Сергію Олександровичу для ведення 

особистого селянського господарства.  

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

площею  0,1464 га  гр. Переведенчуку Сергію Олександровичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 №9/234 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Зайчуку І.Б. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                      

гр. Зайчуку Ігорю Богдановичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки                        

гр. Зайчуку Ігорю Богдановичу площею 0,0400 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Городище  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880300:02:001:0005    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція   01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0400 га кадастровий номер 

0722880300:02:001:0005 гр. Зайчуку Ігорю Богдановичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,0400 га  гр. Зайчуку Ігорю Богдановичу для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 

 

 

 

 



                                                              
 

                                            БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                              ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                         Сьомого  скликання 

                                                               

                                                              Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

05.10.2021 № 9/235 

     с.Боратин 

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Сілкову О.В. 

 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Сілкова  Олександра 

Віталійовича для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Рованці та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Сілкова  Олександра 

Віталійовича площею 0,0719 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Рованці  Луцького району Волинської області. 

       2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Рованці є невід’ємною  

складовою частиною схеми планування села Боратин  Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

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

земельних відносин, планування території, будівництва,  благоустрою,  охорони природи 

та екології. 

   

 

 

  Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

 
  Людмила Сахан 

 

    

 

 



 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05.10.2021 № 9/236 

     с.Боратин 

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Кузьміній І.С. 

 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Кузьміної  Ірини  

Святославівни  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Голишів та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Кузьміної  Ірини  

Святославівни  площею 0,1700 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Голишів  Луцького району Волинської області. 

         2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Голишів є невід’ємною  

складовою частиною генерального плану та схеми планування села Голишів  

Боратинської сільської ради Луцького району. 

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

земельних відносин, планування території, будівництва,  благоустрою,  охорони природи 

та екології. 

   

 

 

  Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

 
  Людмила Сахан 

 

    

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05.10.2021 № 9/237 

     с.Боратин 

 

Про затвердження детального плану 

території земельних ділянок для будівництва  

та обслуговування офісно-складських  

приміщень Сидорчук Н.В. 

 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельних  ділянок гр.Сидорчук  Наталії  

Вікторівни  для будівництва та обслуговування офісно-складських приміщень в с.Рованці 

та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити  детальний план території  земельних  ділянок  гр. Сидорчук  Наталії  

Вікторівні  площею 0,2099 га , 0,2129 га,  0,1000 га для будівництва та обслуговування 

офісно-складських приміщень в с. Рованці Боратинської сільської ради  Луцького району 

Волинської області. 

         2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

офісно-складських приміщень в с.Рованці є невід’ємною  складовою частиною 

генерального плану та схеми планування села Рованці  Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

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

земельних відносин, планування території, будівництва,  благоустрою,  охорони природи 

та екології. 

   

 

 

  Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

 
  Ярослав Саченок 

 

    

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/238 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Бощук Н.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Бощук 

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

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

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Бощук 

Наталії Василівні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0068    

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Бощук Наталії Василівні площею  

0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:001:0068  для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Бощук Наталії Василівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 №  9/239 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Головатюк С.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Головатюк Світлані  Василівні керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Головатюк Світлані Василівні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0072    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку гр. Головатюк Світлані Василівні 

площею  0,2500 га кадастровий номер 0722882900:01:001:0072 для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр.Головатюк Світлані Василівні  для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Марина МОРОЗ 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                             Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/240 

     с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Кащенюк Г.І. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Кащенюк  Галини Іванівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Кащенюк  Галині Іванівні площею 0,1200 га, 

кадастровий номер 0722880700:01:001:0115 - для будівництва та обслуговування 

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

Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Кащенюк  Галині Іванівні  у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       

 
Ярослав  Саченок 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                             Восьмого скликання 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/241 

     с.Боратин 

 

Про затвердження детального плану 

території  житлового кварталу  в с.Полонка  

 

 

           Розглянувши   детальний  план території житлового кварталу  в с.Полонка  

Луцького району Волинської області  на території Боратинської сільської ради   та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, сільська рада  

                                                         

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити  детальний план території  житлового кварталу  в с.Полонка  Луцького 

району Волинської області  на території Боратинської сільської  ради  площею 0,4485 га.. 

         2. Призначити, що детальний план території житлового кварталу в с.Полонка 

Луцького району Волинськогї області  є невід’ємною  складовою частиною генерального 

плану села Полонка та схеми планування Боратинської сільської ради Луцького району. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства  та екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій   ЯРУЧИК      

 
Ярослав  Саченок 

 

              

 

 

                                                             

  



                                                              
 

                                            БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                              ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                         Сьомого  скликання 

                                                               

                                                              Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

05.10.2021 № 9/242 

     с.Боратин 

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування будівель  

ринкової інфраструктури (торгово-офісних 

приміщень та  кав’ярні) Гладкій О.В.. 

 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Гладкої  Олени 

Вікторівни для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(торгово-офісних приміщень та  кав’ярні) в с.Рованці та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Гладкої  Олени 

Вікторівни площею 0,1650 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (торгово-офісних приміщень та  кав’ярні) в с. Рованці  Луцького району 

Волинської області. 

       2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

будівель ринкової інфраструктури (торгово-офісних приміщень та  кав’ярні)  в с.Рованці є 

невід’ємною  складовою частиною генерального плану та  схеми планування села Рованці  

Боратинської сільської ради Луцького району. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

   

 

 

  Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

 
  Людмила Сахан 

 

    

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

05 жовтня  2021 року № 9/243 

     с.Боратин 

 

Про затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Іщук Є.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Іщук Ємілії Валентинівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Іщук Ємілії Валентинівні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 007.01 – 

малоповерхова забудова),  яка  знаходиться  в  селі Ратнів Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722885400:01:001:0008 для  будівництва  та  обслуговування  

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

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

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

0722885400:01:001:0008 громадянці Іщук Ємілії Валентинівні для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

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

площею  0,2500 га  громадянці  Іщук Ємілії Валентинівні для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

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

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

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        
Саченок Я.Г. 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

                                                              

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

05 жовтня  2021 року № 9/244 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Брикайло І. П. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Брикайло Іванні Петрівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Брикайло Іванні Петрівні площею 0,1797 га  (згідно КВЗУ 001 01 рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Ратнів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885400:03:000:0005 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1797 га кадастровий  номер  

0722885400:03:000:0005  громадянці Брикайло Іванні Петрівні для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

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

площею  0,1797 га  громадянці  Брикайло Іванні Петрівні для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

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

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

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Саченок Я.Г. 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

05 жовтня  2021 року № 9/245 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Романець Г.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Романець Ганні Михайлівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Романець Ганні Михайлівні площею 0,1800 га  (згідно КВЗУ 001 01 рілля),  яка  знаходиться  в  

селі Ратнів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885400:01:001:0011 для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1800 га кадастровий  номер  

0722885400:01:001:0011  громадянці Романець Ганні Михайлівні для  будівництва  та  

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

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

0,18 га  громадянці  Романець Ганні Михайлівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

Ярославу Саченку внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                           Сергій ЯРУЧИК        

 
Саченок Я.Г. 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

05 жовтня  2021 року № 9/246 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Пантєлєєвій В.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Пантєлєєвій Віті Володимирівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Пантєлєєвій Віті Володимирівні площею 0,1733 га  (згідно КВЗУ 001 01 

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

0722885400:03:000:0013 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1733 га кадастровий  номер  

0722885400:03:000:0013 громадянці Пантєлєєвій Віті Володимирівні для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

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

площею  0,1733 га  громадянці  Пантєлєєвій Віті Володимирівні для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

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

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

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Саченок Я.Г. 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

05 жовтня  2021 року № 9/247 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Денисюку В.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Денисюку Володимиру Володимировичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Денисюку Володимиру Володимировичу площею 0,25 га  (згідно КВЗУ 001 

01 рілля),  яка  знаходиться  в  селі Лаврів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722883200:01:001:0103 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,25 га кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0103  громадянці Денисюку Володимиру Володимировичу для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка).    

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

площею  0,25 га  громадянину  Денисюку Володимиру Володимировичу для  будівництва  

та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна  

ділянка).    

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Саченок Я.Г. 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня  2021 року № 9/248 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Дахновському Р.Р. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянина  Дахновського Руслана Романовича та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Дахновському Руслану Романовичу площею 0,50 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 

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

0722885400:01:002:0001 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,50 га кадастровий  номер  

0722885400:01:002:0001  громадянину Дахновському Руслану Романовичу для  ведення 

особистого селянського господарства.    

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

площею  0,50 га   громадянину Дахновському Руслану Романовичу для  ведення 

особистого селянського господарства .    

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

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

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК   

      
Саченок Я.Г. 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня  2021 року № 9/249 

     с.Боратин 

                                                      

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Царук І.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянки  Царук Ірини Михайлівни та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Царук Ірині Михайлівні площею 1,25 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0099 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  1,25 га кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0099  громадянці Царук Ірині Михайлівні для  ведення особистого 

селянського господарства.    

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

площею  1,25 га  громадянину Царук Ірині Михайлівні для  ведення особистого 

селянського господарства .    

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК      

 
Саченок Я.Г. 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 жовтня 2021 року  № 9/250 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Кривдік О.В. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Кривдік  Олені Віталіївні,  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Кривдік  Олені Віталіївні площею 0,1879 га, 

яка розташована в с.Рованці  Луцького району  Волинської області для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури. 

 Кадастровий номер  0722880700:04:001: 0371. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,1879 га, кадастровий 

номер  0722880700:04:001: 0371  гр. . Кривдік Олені Віталіївні   з  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво та 

обслуговування  будівель ринкової інфраструктури. Код цільового використання згідно 

КВЦПЗ  02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

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

безпеки  сільської ради Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       
   

 Людмила Cахан 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/251 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Березній Т.Л. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Березній  Тетяні Леонідівні,  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Березній  Тетяні Леонідівні  площею 0,1200 га, 

яка розташована в с.Боратин  Луцького району  Волинської області для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури. 

 Кадастровий номер  0722880700:01:001: 8462. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,1200 га, кадастровий 

номер  0722880700:01:001: 8462  гр. Березній  Тетяні Леонідівні  з  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво та 

обслуговування  будівель ринкової інфраструктури. Код цільового використання згідно 

КВЦПЗ  02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

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

безпеки  сільської ради Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       
 Людмила Cахан 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 жовтня 2021 року  № 9/252 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Гамулі О.М. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Гамулі  Олександру Миколайовичу,  відповідно до  п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-

1, 198  Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної 

комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології,  Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Гамулі  Олександру Миколайовичу площею 

0,0926 га, яка розташована в с.Боратин  Луцького району  Волинської області для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури. 

 Кадастровий номер  0722880700:01:001: 7055. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,1200 га, кадастровий 

номер  0722880700:01:001: 7055  гр. Гамулі  Олександру Миколайовичу з  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво та 

обслуговування  будівель ринкової інфраструктури. Код цільового використання згідно 

КВЦПЗ  02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

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

безпеки  сільської ради Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       
   

 Людмила Cахан 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/253 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Снітко Г.Г. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Снітко  Галині Григорівні,  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

Боратинська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Снітко  Галині Григорівні площею 0,1415 га, 

яка розташована в с.Боратин  Луцького району  Волинської області для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури. 

 Кадастровий номер  0722880700:01:001: 3638. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,1415 га, кадастровий 

номер  0722880700:01:001: 3638  гр. Снітко  Галині Григорівні з  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво та 

обслуговування  будівель ринкової інфраструктури. Код цільового використання згідно 

КВЦПЗ  02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

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

безпеки  сільської ради Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       
   

 Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05.10.2021 № 9/254 

     с.Боратин 

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Цихоцькій Г.П. 

 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Цихоцької Галини 

Петрівни для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  в с.Рованці та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Цихоцької Галини 

Петрівни площею 0,0452 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Городище  Луцького району Волинської області.  

       2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Городище є невід’ємною  

складовою частиною схеми планування села Городище  Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

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

земельних відносин, планування території, будівництва,  благоустрою,  охорони природи 

та екології. 

   

 

 

  Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       

 
  Марина Мороз 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 жовтня 2021 року  № 9/255 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Остапюку П.П. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Остапюку Петру Петровичу,  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

Боратинська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

         1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Остапюку Петру Петровичу площею 0,2760 га, 

яка розташована в с.Рованці  Луцького району  Волинської області для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної 

та ринкової інфраструктури . 

 Кадастровий номер  0722880700:04:001: 7726. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,2760 га, кадастровий 

номер  0722880700:04:001: 7726  гр. Остапюку Петру Петровичу з  ведення особистого 

селянського господарства  на будівництво та обслуговування  багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.  Код 

цільового використання згідно КВЦПЗ  02.10. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

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

безпеки  сільської ради Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       
   

 Людмила Cахан 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 жовтня 2021 року  № 9/256 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

ТОВ «ТЕРРА-КАПІТАЛ». 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється)  ТОВ «ТЕРРА-КАПІТАЛ»,  відповідно до  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

Боратинська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  ТОВ «ТЕРРА-КАПІТАЛ», площею 2,5038га, яка 

розташована в с.Рованці  Луцького району  Волинської області для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної 

та ринкової інфраструктури . 

 Кадастровий номер  0722880700:04:001: 8848. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 2,5038 га, кадастровий 

номер  0722880700:04:001: 8848 ТОВ «ТЕРРА-КАПІТАЛ»,  з  ведення особистого 

селянського господарства  на будівництво та обслуговування  багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.  Код 

цільового використання згідно КВЦПЗ  02.10. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

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

безпеки  сільської ради Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       
   

 Людмила Cахан 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/257 

  с.Боратин    

 

Про надавння дозволу на розробку проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для культурно-оздоровчих потреб, рекраційних, 

спортивних і туристичних цілей. 

 

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

ст.ст. 12, 58, 79, 93,122,123,134  Земельного кодексу України, Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності», враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл виконавчому комітету  Боратинської сільської ради  на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної форми власності ( 

із земель  водного фонду) орієнтовною площею 4,0000 га  для культурно-оздоровчих 

потреб, рекраційних, спортивних і туристичних цілей (КВЦПЗ 10.08.),   облаштування  

пляжу та велосипедних доріжок на території с.Рованці  Боратинської сільської ради 

Луцького району.  

          2. Документацію із  землеустрою  розробити  з урахуванням  вимог державних 

стандартів, норм і правил  у сфері землеустрою.  

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       
   

 Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/258 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Ляшуку В.Є. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Ляшуку  Віталію Євгеновичу,  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

Боратинська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Ляшуку  Віталію Євгеновичу площею 0,2000 

га, яка розташована в с.Боратин  Луцького району  Волинської області для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна  

ділянка). Кадастровий номер  0722880700:01:001: 6452. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,2000 га, кадастровий 

номер  0722880700:01:001: 6452  гр. Ляшуку  Віталію Євгеновичу  з  ведення особистого 

селянського господарства   на будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. Код цільового використання згідно КВЦПЗ  02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

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

безпеки  сільської ради Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       
   

 Людмила Cахан 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/259 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Чикалюк О.П. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Чикалюк  Оксані Петрівні,  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

Боратинська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Чикалюк Оксані Петрівні площею 0,3000 га, 

яка розташована в с.Боратин  Луцького району  Волинської області для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна  

ділянка).. 

 Кадастровий номер  0722880700:05:000: 6195. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,3000 га, кадастровий 

номер  0722880700:05:000: 6195 гр. Чикалюк Оксані Петрівні  з  ведення особистого 

селянського господарства   на будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. Код цільового використання згідно КВЦПЗ  02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

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

безпеки  сільської ради Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       
   

 Людмила Cахан 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 жовтня 2021 року  № 9/260 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

прриватної власності (цільове призначення 

якої змінюється) Домовєсовій  С.М. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності (цільове призначення якої змінюється) гр. Домовєсовій Софії Миколаївні,  

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

12, 20, 21,  122, 186-1, 198. 208  Земельного кодексу України, Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності», ст.50 Закону України «Про землеустрій», 

враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється)  гр. Домовєсовій Софії 

Миколаївні площею 0,2020 га, яка розташована в межах с.Боратин  Луцького району  

Волинської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна  ділянка).. 

 Кадастровий номер  0722880700:01:001: 8890. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,2020 га, кадастровий 

номер  0722880700:01:001:8890 гр. Домовєсовій Софії Миколаївні  з  ведення особистого 

селянського господарства   на будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. Код цільового використання згідно КВЦПЗ  секція В 

розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

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

безпеки  сільської ради Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       
 Людмила Cахан 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 жовтня 2021 року  № 9/261 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

прриватної власності (цільове призначення 

якої змінюється) Тарасюку Ю.М. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності (цільове призначення якої змінюється) гр. Тарасюку Юрію  Миколайовичу,  

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

12, 20, 21,  122, 186-1, 198. 208  Земельного кодексу України, Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності», ст.50 Закону України «Про землеустрій», 

враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється)  гр. Тарасюку Юрію  

Миколайовичу, площею 0,1604 га, яка розташована в межах с.Рованці  Луцького району  

Волинської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна  ділянка).. 

 Кадастровий номер  0722880700:04:001: 8094. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,1604 га, кадастровий 

номер  0722880700:04:001:8094 гр. Тарасюку Юрію  Миколайовичу з  ведення особистого 

селянського господарства   на будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. Код цільового використання згідно КВЦПЗ  секція В 

розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

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

безпеки  сільської ради Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       
 Людмила Cахан 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 жовтня 2021 року  № 9/262 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

прриватної власності (цільове призначення 

якої змінюється) Тарасюку Ю.М. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності (цільове призначення якої змінюється) гр. Тарасюку Юрію  Миколайовичу,  

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

12, 20, 21,  122, 186-1, 198. 208  Земельного кодексу України, Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності», ст.50 Закону України «Про землеустрій», 

враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється)  гр. Тарасюку Юрію  

Миколайовичу, площею 0,0508 га, яка розташована в межах с.Рованці  Луцького району  

Волинської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна  ділянка).. 

 Кадастровий номер  0722880700:04:001: 8093. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,0508 га, кадастровий 

номер  0722880700:04:001:8093 гр. Тарасюку Юрію  Миколайовичу з  ведення особистого 

селянського господарства   на будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. Код цільового використання згідно КВЦПЗ  секція В 

розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

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

безпеки  сільської ради Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       
 Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 жовтня 2021 року  № 9/263 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

прриватної власності (цільове призначення 

якої змінюється) Шолотюку Д.В. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності (цільове призначення якої змінюється) гр. Шолотюку Дмитру  Вікторовичу,  

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

12, 20, 21,  122, 186-1, 198. 208  Земельного кодексу України, Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності», ст.50 Закону України «Про землеустрій», 

враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється)  гр. Шолотюку Дмитру  

Вікторовичу, площею 0,0965 га, яка розташована в межах с.Рованці  Луцького району  

Волинської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна  ділянка).. 

 Кадастровий номер  0722880700:04:001: 0118. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,05965 га, кадастровий 

номер  0722880700:04:001:0118 гр. Шолотюку Дмитру  Вікторовичу з  ведення особистого 

селянського господарства   на будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. Код цільового використання згідно КВЦПЗ  секція В 

розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

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

безпеки  сільської ради Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       
 Людмила Cахан 



 
 

 БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                Восьмого  скликання 

 

     Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/264 

с.Боратин    

                                                         

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Дармовіс М.О. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Дармовіс Максима Олександровича про надання   дозволу   

на   розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі 

Промінь  для будівництва та обслуговування  житлового  будинку   і  господарських   

споруд  та   керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Дармовіс Максиму Олександровичу площею 0,1600 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  

в селі Промінь  за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

         2. Гр. Дармовіс М.О. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою 

та подати його на затвердження до сільської ради. 

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

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Алла Сафонова 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року №  9/265 

с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Руденко В.Б.  

              

 

         Розглянувши  заяву гр. Руденко Валерія Броніславовича про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Промінь  

для індивідуального садівництва та   керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ділянки  площею 0,0600 га, для надання у власність гр. Руденко Валерію Броніславовичу в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

товаристві «Промінь»  за рахунок земель сільської ради, не наданих у власність і не 

переданих в користування.  

         2. Гр. Руденко В.Б. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою 

та подати його на затвердження до сільської ради. 

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

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Алла Сафонова 

 

 

 
 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/266 

с.Боратин    

                                                         

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Зотов В.Ю. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Зотова Володимира Юрійовича про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Мстишин  

для будівництва та обслуговування  житлового  будинку   і  господарських   споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Зотову Володимиру Юрійовичу площею 0,1200 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  

в селі Мстишин  за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

         2. Гр. Зотову В.Ю. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою 

та подати його на затвердження до сільської ради. 

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

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології . 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
Алла Сафонова 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/267  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки (цільове призначення якої змінюється) 

для обслуговування об’єктів ринкової  

інфраструктури гр.Патута А.Р. 

 

          Розглянувши заяву гр. Патути Андрія Романовича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки (цільове призначення якої 

змінюється)  для обслуговування об’єктів ринкової інфраструктури  в с.Мстишин та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  гр. Патуті Андрію Романовичу  на розроблення   детального  плану 

території  земельної ділянки площею 0,2500 га кадастровий номер 

0722885100:05:001:3800 для  обслуговування об’єктів ринкової інфраструктури  в 

с.Мстишин Луцького району Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки для  обслуговування об’єктів 

ринкової інфраструктури  в с.Мстишин  Боратинської сільської ради Луцького району 

подати на затвердження в установленому законом порядку. 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Алла Сафонова 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/268 

с.Боратин    

                                                         

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Савошу Я.М. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Савоша  Ярослава Миколайовича про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі 

Коршовець  для будівництва та обслуговування  житлового  будинку   і  господарських   

споруд  та   керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Савошу Ярославу Миколайовичу площею 0,2500 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  

в селі Коршовець за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

         2. Гр. Савошу Я.М. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою 

та подати його на затвердження до сільської ради. 

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

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Алла Сафонова 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/269  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Ціхоцькій Л.А. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Ціхоцької Любові Андріївни  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Коршовець  

для  ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  

Земельного   Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, сільська рада 

                                                       

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ціхоцькій Любові Андріївні площею 0,2000 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Коршовець за рахунок земель сільської ради  

не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Ціхоцькій Л.А. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Алла Сафонова 

 

 

 

 



                  
 

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                             Восьмого скликання 

 

     Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/270  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Павлюку М.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Павлюка Миколи Володимировича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Коршовець  

для  ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  

Земельного   Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, сільська рада 

                                                      

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Павлюку Миколі Володимировичу площею 0,4500 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Коршовець за рахунок земель сільської ради  

не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Павлюку М.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Алла Сафонова 

 

 

 

 



                  
 

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                             Восьмого скликання 

 

     Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/271  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Шпак В.П. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Шпак Василя Петровича  про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Коршовець  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Шпак Василю Петровичу площею 0,3500 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Коршовець за рахунок земель сільської ради  

не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Шпак В.П. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Алла Сафонова 

 

 

 

 



                  
 

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                             Восьмого скликання 

 

     Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/272  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Шемчук К.М. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Шемчук Катерини Михайлівни  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Вербаїв для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Шемчук Катерині Михайлівні площею 0,3000 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Шемчук К.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Алла Сафонова 

 

 

 

 



                  
 

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                             Восьмого скликання 

 

     Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/273  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Патуті М.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Патути Марії Володимирівни  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Мстишин для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Патуті Марії Володимирівні площею 0,2000 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Патуті М.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Алла Сафонова 

 

 

 

 



                  
 

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                             Восьмого скликання 

 

     Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/274  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Буць В.М. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Буць Валерія Миколайовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Коршовець 

для  ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  

Земельного   Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, сільська рада 

                                                       

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Буць Валерію Миколайовичу площею 0,1900 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Коршовець за рахунок земель сільської ради  

не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Буць В.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Алла Сафонова 

 

 

 

 



                  
 

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                             Восьмого скликання 

 

     Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/275  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Климюк М.П. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Климюка  Матвія Павловича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Коршовець 

для  ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  

Земельного   Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, сільська рада 

                                                       

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Климюку Матвію Павловичу площею 0,4300 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Коршовець за рахунок земель сільської ради  

не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Климюк М.П. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Алла Сафонова 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року №  9/276 

с.Боратин    

                                                         

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Рихлюку П.А. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Рихлюка Петра Адамовича про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Промінь  

для будівництва та обслуговування  житлового  будинку   і  господарських   споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Рихлюку Петру Адамовичу площею 0,2500 га,  для   будівництва   

та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі 

Промінь за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

         2. Гр. Рихлюк П.А.. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою 

та подати його на затвердження до сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Алла Сафонова 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/277 

с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Васкул А.І.  

              

 

         Розглянувши  заяву гр. Васкул Андрія Івановича про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Промінь  

для індивідуального садівництва та   керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології сільська    рада 

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ділянки  площею 0,0600 га, для надання у власність гр. Васкул Андрію Івановичу в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

товаристві «Промінь»  за рахунок земель сільської ради, не наданих у власність і не 

переданих в користування.  

         2. Гр. Васкул А.І. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати 

його на затвердження до сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

 
Алла Сафонова 

 

 



 
 

 БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                Восьмого  скликання 

 

     Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/278 

с.Боратин    

                                                         

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Марченко А.М. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Марченко Артема Миколайовича про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Баківці  

для будівництва та обслуговування  житлового  будинку   і  господарських   споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Марченко Артему Миколайовичу площею 0,1800 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  

в селі Баківці за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

         2. Гр. Марченко А.М. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою 

та подати його на затвердження до сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 

 
Алла Сафонова 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/279  

с.Боратин    

 

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. 

 

          Розглянувши заяву гр.Смоляра Володимира Петровича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки приватної власності (цільове 

призначення якої змінюється) для  будівництва  та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с.Радомишль  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  гр. Смоляру Володимиру Петровичу  на розроблення   детального  

плану території  земельної ділянки площею 0,4100 га кадастровий номер 

0722885200:01:001:2625  для будівництва та обслуговування   житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с.Радомишль  Луцького району Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в с. Радомишль 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Алла Сафонова 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/280  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Отченаш В.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Отченаш Валерія Володимировича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Романівка для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Отченаш Валерію Володимировичу площею 0,3000 га  для  

ведення особистого селянського господарства в селі Романівка за рахунок земель 

сільської ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Отченаш В.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Алла Сафонова 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня  2021  № 9/281 

с.Боратин    

 

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»  

 

          Розглянувши  заяву гр. Борнос Валентини Петрівни  про внесення  змін в  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»  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Внести зміни в рішення  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», а саме:  в пункті  1 рішення  слова           

« площею 0,1200 га для ведення особистого селянського господарства» замінити на слова       

« площею 0,1600 га для  ведення особистого селянського господарства» 

           2.  Всі інші пункти рішення залишити без змін. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Алла Сафонова 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня  2021  № 9/282 

с.Боратин    

 

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» 

  

          Розглянувши  заяву гр. Яковлюк Наталії Миколаївни  про внесення  змін в  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»  та 

керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Внести зміни в рішення 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», а саме:  в пункті  1 рішення  слова « для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд» замінити на слова « для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, господарських 

будівель і споруд» 

           2.  Всі інші пункти рішення залишити без змін. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Алла Сафонова 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/283  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки  для обслуговування  будівель 

громадських та релігійних організацій  

релігійній нромаді «Успіння Пресвятої  

Богородиці» с.Радомишль. 

   

          Розглянувши клопотання релігійної громади «Успіння Пресвятох Богородиці» 

с.Радомишль  про надання дозволу на розроблення детального  плану  території  земельної 

ділянки для обслуговування будівель громадських та релігійних організацій Релігійній 

громаді « Успіння Пресвятої Богородиці» селаі Радомишль та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  релігійній громаді «Успіння Пресвятої Богородиці» села Радомишль   

на розроблення детального  плану території  земельної ділянки площею 0,2500 га для 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій  в селі Радомишль 

Луцького району Волинської області. 

           2. Детальний план території земельної ділянки для обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій  в селі Радомишль Боратинської сільської ради 

Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку.  

           3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Алла Сафонова 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/284 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  земельної  ділянки в оренду 

ПП «Спецбудкомплекс»  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки в оренду      

ПП «Спецбудкомплекс» та  керуючись  ст. ст. 12, 34, 93,  186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки в оренду      

терміном на 7 років ПП «Спецбудкомплекс» площею 3,4419 га,  яка знаходиться в 

с.Коршовець Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:03:001:0009   

для  будівництва та обслуговування заводу будматеріалів і складських приміщень. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  К 16.00. 

          2. Передати в оренду терміном на 7  років земельну ділянку площею 3,4419 га 

кадастровий номер 0722885100:03:001:0009 ПП «Спецбудкомплекс» для будівництва та 

обслуговування заводу будматеріалів і складських приміщень. 

          3. Затвердити орендну плату за земельну ділянку в розмірі  3% від нормативної  

грошової оцінки земельної ділянки.  Оплату проводити на бюджетний рахунок 

Боратинської сільської ради помісячно в рівних частинах на протязі року. За кожен день 

прострочки  пеня в розмірі 0,2 відсотка. 

           4. Доручити сільському голові  укласти від імені ради договір оренди земельної 

ділянки на затверджених умовах, визначених в п.п.2,3 цього рішення.  

           5. Зобов’язати ПП «Спецбудкомплекс»::  

              5.1.В місячний  термін після затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки укласти договір оренди з посвідченням   та реєстрацією у 

встановленому порядку; 

               5.2. Виконувати обов’язки землекористувача  відповідно до вимог  ст.96 

Земельного кодексу України. 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Алла Сафонова                                                                       

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/285  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  гр. Кушнірук В. В.  

 

          Розглянувши заяву гр. Кушнірук Валентини Василівни про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Городище  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  гр. Кушнірук Валентині Василівні  на розроблення   детального  

плану території  земельної ділянки площею 0,1600 га  для будівництва та обслуговування   

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Городище  Луцького району 

Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в с. Городище 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Марина Мороз 

 

 

 

 
 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/286 

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Мельничук Н. С.  

 

       Розглянувши  заяву гр. Мельникчук Наталії Сергіївни про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Баїв  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Мельничук Наталії Сергіївні площею 0,2400 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Баїв за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Мельничук Н.С. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Марина Мороз 

 

 

 
 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/287 

с.Боратин    

                                                         

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Шостак А. О. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Шостак Ангеліни Олександрівни про надання   дозволу  на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Городище 

для будівництва та обслуговування  житлового  будинку   і  господарських   споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Шостак Ангеліні Олександрівні площею 0,1200 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  

в селі Городище за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

         2. Гр. Шостак А. О.  розробити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою 

та подати його на затвердження до сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Марина Мороз 

 



                  
 

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                             Восьмого скликання 

 

     Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/288 

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Шишкарьов С.В.  

 

       Розглянувши  заяву гр. Шишкарьова С. В. про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Баїв  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Шишкарьову Сергію Васильовичу  площею 0,3000 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Баїв за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Шишкарьову С. В. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Марина Мороз 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/289 

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Зозулі П. П.  

 

       Розглянувши  заяву гр. Зозулі Петра Петровича про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Городище для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Зозулі Петру Петровичу  площею 0,2000 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Городище за рахунок земель сільської ради  

не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Зозулі П. П. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Марина Мороз 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/290 

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Зозулі А. М.  

 

       Розглянувши  заяву гр. Зозулі Антоніні Миколаївні  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Городище для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Зозулі Антоніні Миколаївні  площею 0,1700 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Городище за рахунок земель сільської ради  

не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Зозулі А. М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Марина Мороз 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/291 

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Пуць Е. А.  

 

       Розглянувши  заяву гр. Пуць Е. А.  про надання   дозволу  на   розробку  проекту  

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Городище для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Пуць Емілії Антонівні  площею 0,1057 га  для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Городище за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Пуць Е. А. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Марина Мороз 

 

 

 

 



                  
 

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                             Восьмого скликання 

 

     Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/292 

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на копання  

акумулюючої водойми гр. Вишинському В. Л.  

 

       Розглянувши  заяву гр. Вишинського Валентина Лаврентійовича  про надання   

дозволу  на  копання акумулюючої водойми   в селі Баїв на власній земельній ділянці для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд   та 

керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада 

                                                       

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл гр. Вишинському Валентину Лаврентійовичу на  облаштування 

акумулюючої водойми на власній земельній ділянці кадастровий номер 

0722880300:01:001:2887  в с. Баїв, цільове призначення якої  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку,господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка ).  

           2.  Гр. Вишинському В.Л. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Марина Мороз 
 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/293 

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на копання  

акумулюючої водойми гр. Вишинській О. В.  

 

       Розглянувши  заяву гр. Вишинської Оксани Віталіївни  про надання   дозволу  на  

копання акумулюючої водойми   в селі Баїв на власній земельній ділянці для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд   та керуючись 

ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, сільська рада 

                                                       

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл гр. Вишинській Оксані Віталіївні на облаштування акумулюючої 

водойми на власній земельній ділянці кадастровий номер 0722880300:01:001:2970 в с. Баїв 

, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка ).  

           2.  Гр. Вишинській О.В. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Марина Мороз 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/294 

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Цівун М. Т.   

 

       Розглянувши  заяву гр. Цівун Марії Трохимівни   про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Баїв для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Цівун Марії Трохимівні  площею 0,2635га  для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Баїв  за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Цівун М. Т. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
Марина Мороз 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/295 

с.Боратин    

                                                         

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Андрощука В. В.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Андрощука Владислава Валерійовича  про надання   дозволу  

на   розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Баїв 

для будівництва та обслуговування  житлового  будинку   і  господарських   споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Андрощуку Владиславу Валерійовичу площею 0,1200 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  

в селі Баїв за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

         2. Гр. Андрощуку Владиславу Валерійовичу  розробити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил 

у сфері землеустрою та подати його на затвердження до сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 

Марина Мороз 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/296 

с.Боратин    

                                                         

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Наконечному Л. М.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Наконечного Любомира Миколайовича   про надання   

дозволу  на   розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в 

селі Цеперів для будівництва та обслуговування  житлового  будинку   і  господарських   

споруд  та   керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Наконечному Любомиру Миколайовичу площею 0,1430 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  

в селі Цеперів за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

         2. Гр. Наконечному Любомиру Миколайовичу  розробити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил 

у сфері землеустрою та подати його на затвердження до сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 

Марина Мороз 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/297  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель  

та споруд  підприємств переробної,  

машинобудівної та іншої промисловості Прач А.І.  

 

          Розглянувши заяву гр. Прач  Андрія Ігнатовича про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території  земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості  в с. Городище  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  гр. Прач  Андрію Ігнатовичу  на розроблення   детального  плану 

території  земельної ділянки площею 0,3948 га  для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості  в с.Городище  Луцького району Волинської області.  

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для розміщення та 

експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості  в с. Городище Боратинської 

сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому законом 

порядку. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Марина Мороз 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 жовтня 2021 року № 9/298  

с.Боратин    

 

Про приведення у відповідність  

рішення сільської ради згідно 

чинного законодавства.   

 

 

         Розглянувши заяву гр. Кандиби  Григорія Івановича   про приведення у відповідність 

рішення сільської ради про надання йому  дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Боратин для будівництва та обслуговування   

житлового будинку, господарських будівель і споруд  згідно чинного  законодавства та 

керуючись ст. 12, 118, 186 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 50 Закону України  «Про землеустрій» , 

сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. В зв’язку  із  зміною чинного законодавства визнати таким, що втратило чинність 

рішення сільської ради № 15/10 від 03.04.2008 « Про надання дозволу на розроблення 

проекту відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд»  гр. Кандибі  Григорію Івановичу.  

           2. Дати дозвіл  на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Кандибі  Григорію Івановичу  площею  0,1200 га  для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Боратин  за 

рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування.  

            3. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому  законодавством порядку. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК                          

 
Людмила Сахан 

 

 

 

 

 
 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 05 жовтня  2021 року  № 9/299 

с.Боратин  

   

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Пушкаруку М.П. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину  Пушкаруку Миколі Петровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Пушкаруку Миколі Петровичу площею 0,65 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  

яка  знаходиться в селі Ратнів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885400:01:001:0009 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,65 га кадастровий  номер  

0722885400:01:001:0009 громадянину Пушкаруку Миколі Петровичу для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  

площею  0,65 га   громадянину Пушкаруку Миколі Петровичу для  ведення особистого 

селянського господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК   

      
Ярослав Саченок  

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня  2021 року  № 9/300 

с.Боратин  

   

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Середюку О.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Середюку  Олегу Миколайовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Середюку Олегу Миколайовичу  площею 0,6427 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 

рілля),  яка  знаходиться в селі Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0155 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,6427 га кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0155  громадянину Середюку Олегу Миколайовичу для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  

площею  0,6427 га  громадянину Середюку Олегу Миколайовичу для  ведення особистого 

селянського господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК      

 

Ярослав Саченок  

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня  2021 року  № 9/301 

с.Боратин  

   

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Завірюсі Б.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Завірюсі Богдану Миколайовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Завірюсі Богдану Миколайовичу площею 0,7024 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 

рілля),  яка  знаходиться в селі Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722883200:01:001:1953 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,7024 га кадастровий  номер  

0722883200:01:001:1953  громадянину Завірюсі Богдану Миколайовичу для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  

площею  0,7024 га  громадянину Завірюсі Богдану Миколайовичу для  ведення особистого 

селянського господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК      

 
Ярослав Саченок  

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня  2021 року  № 9/302 

с.Боратин  

   

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Зайчук І.П. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Зайчук Ірині Павлівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Зайчук Ірині Павлівні площею 0,10 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Гірка Полонка Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0031 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,10 га кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0031  громадянці Зайчук Ірині Павлівні для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  

площею  0,10 га   громадянці Зайчук Ірині Павлівні для  ведення особистого селянського 

господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК   

      
Ярослав Саченок  

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 05 жовтня  2021 року  № 9/303 

с.Боратин  

   

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Мартинюк О.С. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці  Мартинюк Ользі Степанівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Мартинюк Ользі Степанівні площею 0,16 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Ратнів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885400:01:001:0010 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,16 га  кадастровий  номер  

0722885400:01:001:0010 громадянці Мартинюк Ользі Степанівні для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  

площею  0,16 га   громадянці Мартинюк Ользі Степанівні для  ведення особистого 

селянського господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК   

      
Ярослав Саченок  

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/304 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських 

будівель і споруд. 

 

          Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та керуючись  п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 40 Земельного 

кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Сахану Андрію Леонідовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Боратин, Новостав, Голишів. 

Відмовити гр. Дудко Василю Валерійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Новостав. 

Відмовити гр. Тарасюк Вірі Вікторівні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Грищук Світлані Анатоліївні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Боратин. 

Відмовити гр. Павлюку Сергію Сергійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Боратин. 

Відмовити гр. Жовтовському Володимиру Григоровичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Боратин або Новостав. 

Відмовити гр. Головачуку Анатолію Анатолійовичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с.  Боратин. 

Відмовити гр. Волковій Діані Андріївні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Боратин. 

Відмовити гр. Котельчуку Миколі Володимировичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с.  Новостав. 

Відмовити гр. Сливі Людмилі Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

 Боратин. 

Відмовити гр. Сахану Леоніду Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

 Новостав. 

Відмовити гр. Борсуку Петру Адамовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 - 0,20 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с.  Рованці, Городище, Гірка Полонка. 

Відмовити гр. Костюку Юрію Юрійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Новостав. 

Відмовити гр. Шевчуку Олександру Васильовичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с.  Новостав. 

Відмовити гр. Шевчуку Анатолію Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

 Новостав. 

Відмовити гр. Поліщук Юлії Василівні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,24 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

 Боратин. 

Відмовити гр. Карвацькій Людмилі Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 



Відмовити гр. Прогонюк Олені Дмитрівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Лановлюк Валентині Іванівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Новостав. 

Відмовити гр. Папіжук Марії Петрівні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці. 

Відмовити гр. Ярушкіну Денису Михайловичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Куцику Михайлу Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці. 

Відмовити гр. Лець Андрію Руслановичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці. 

Відмовити гр. Снітко Діані Григорівні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці. 

Відмовити гр. Куцик Вікторії Сергіївні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці. 

Відмовити гр. Рак Ліні Юріївні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці. 

Відмовити гр. Вороб’ю Андрію Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці, Боратин, Полонка, Гірка Полонка, Мстишин. 

Відмовити гр. Степчук Валентині Євгеніївні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці. 

Відмовити гр. Сесюку Віталію Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Боратин. 

Відмовити гр. Струк Наталії Сергіївні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці, Голишів. 

Відмовити гр. Рабосюк Юлії Василівні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці. 

Відмовити гр. Рабосюк Тетяні Василівні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці. 

Відмовити гр. Волоху Владиславу Ігоровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Відмовити гр. Демчук Аліні Олексіївні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Боратин. 

Відмовити гр. Жовтовському Андрію Сергійовичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Новостав. 

Відмовити гр. Жуковському Сергію Олександровичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Яцюку Олександру Анатолійовичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Любчук Лідії Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Боратин. 

Відмовити гр. Шемчуку Андрію Володимировичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,14 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Боратин, Новостав, Голишів. 

Відмовити гр. Банацькому Роману Петровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Пашко Петру Петровичу в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Вішнеру Олександру Руслановичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Новостав. 



Відмовити гр. Лебединському Андрію Петровичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,10 – 0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Рожій Лесі Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Боратин. 

Відмовити гр. Ясюк Галині Ігорівні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Новостав. 

Відмовити гр. Черняку Дмитру Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Боратин. 

Відмовити гр. Бурик Оксані Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Голишів. 

Відмовити гр. Бурик Ользі Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Голишів. 

Відмовити гр. Бурик Діні Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Голишів. 

Відмовити гр. Бурику Давиду Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Голишів. 

Відмовити гр. Бурику Петру Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Голишів. 

Відмовити гр. Коваль Діані Сергіївні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Боратин. 

Відмовити гр. Бабій Мирославі Романівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Боратин. 

Відмовити гр. Іваніщуку Андрію Романовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10-0,12 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Приходько Віталію Володимировичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 



площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Москві Вікторії Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Голишів. 

Відмовити гр. Кульбаці Лілії Іванівні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Боратин, Рованці. 

Відмовити гр. Дацюк Ірині Тарасівні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Боратин. 

Відмовити гр. Леоновій Ользі Андріївні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Відмовити гр. Мілінчуку Валентину Олеговичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Боратин. 

Відмовити гр. Нагорній Вікторії Петрівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Боратин. 

Відмовити гр. Фурману Олександру Леонідовичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Мазурець Тетяні Леонідівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Боратин, Голишів, Новостав. 

Відмовити гр. Смалько Артему Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці. 

Відмовити гр. Похильчуку Олександру Петровичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Кондратюку Юрію Сергійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Боратин. 

Відмовити гр. Романюку Ярославу Анатолійовичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,24 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Рованці. 



Відмовити гр. Гейко Віктору Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Ковальському Павлу Олександровичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Гришко Анастасії Дмитрівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 - 0,12 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Сідловській Світлані Сергіївні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці, Новостав, Голишів. 

Відмовити гр. Левшонюк Галині Павлівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Боратин або Баїв. 

Відмовити гр. Кайдик Лілії Святославівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці. 

Відмовити гр. Івасюті Володимиру Мар’яновичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Відмовити гр. Денезі Катерині Яківні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці. 

Відмовити гр. Гуртовському Василю Васильовичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Боратин. 

Відмовити гр. Зайчук Вікторії Ігорівні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Городище. 

Відмовити гр. Павляку Вадиму Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Баїв. 

Відмовити гр. Ковальчук Олені Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Баїв. 

Відмовити гр. Ковальчук Зоряні Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Баїв. 

Відмовити гр. Варич Марії Антонівні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Вербаїв. 

Відмовити гр. Поштаруку Івану Віталійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Боратин. 

Відмовити гр. Корніюк Віті Вікторівні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Вербаїв. 

Відмовити гр. Поведі Віталію Анатолійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Промінь. 

Відмовити гр. Клецю Андрію Олександровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 - 0,25 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Боратин, Полонка, Гірка Полонка. 

Відмовити гр. Садовнік Віті Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 - 0,25 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Боратин, Полонка, Гірка Полонка. 

Відмовити гр. Павлюку Дмитру Андрійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Ратнів. 

Відмовити гр. Паюку Володимиру Володимировичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Полонка, Гірка Полонка. 

Відмовити гр. Уєвичу Юрію Олександровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Ратнів. 

Відмовити гр. Уєвич Ірині Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Ратнів. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/305 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського  

господарства. 

            

             Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання   дозволу на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  для  ведення 

особистого селянського господарства та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12, 33 Земельного кодексу України, враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  природокористування, 

сільського господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Хоміцькому В’ячеславу Володимировичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Варич Марії Антонівни у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Головачуку Анатолію Анатолійовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Каварському Олександру Леонідовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,03 га для ведення особистого селянського господарства в с. Рованці, що межує з 

його власною земельною ділянкою з кадастровим номером 0722880700:04:001:0752. 

Відмовити гр. Кацу Руслану Анатолійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Силику Станіславу Степановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах Боратинської територіальної громади. 



Відмовити гр. Свідеру Олександру Сергійовичу наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Морозу Михайлу Сергійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в межах Боратинської територіальної 

громади. 

Відмовити гр. Галас Оксані Антонівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Новостав. 

Відмовити гр. Регешук Світлані Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Новостав. 

Відмовити гр. Лінковій Наталії Петрівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для ведення 

особистого селянського господарства для надання її в користування (оренду). 

Відмовити гр. Костюку Валерію Адамовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,01 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Голишів. 

Відмовити гр. Масляному Станіславу Валерійовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці, що межує з його власною земельною 

ділянкою з кадастровим номером 0722880700:04:001:0911. 

Відмовити гр. Вороб’ю Андрію Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Новостав, Боратин, Рованці, Гірка 

Полонка, Полонка, Мстишин. 

Відмовити гр. Локачуку Андрію Валентиновичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,45 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Новосаду Андрію Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,60 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Кононовій Ользі Олександрівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Рожкову Анатолію Івановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,35 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Вацику Віталію Степановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці по вулиці Мамсурова. 

Відмовити гр. Денисюк Інні Ростиславівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці по вулиці Мамсурова. 

Відмовити гр. Банацькому Роману Петровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в межах Боратинської територіальної 

громади. 



Відмовити гр. Шудрі Ларисі Михайлівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Голишів. 

Відмовити гр. Коваль Діані Сергіївні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Панасюку Леоніду Анатолійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Лисюку Олександру Володимировичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,15 га для ведення особистого селянського господарства в с. Рованці, що межує з 

земельною ділянкою з кадастровим номером 0722880700:04:001:6581. 

Відмовити гр. Матвеєєвій Катерині Сергіївні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,18 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Нестеруку Ігорю Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Голишів. 

Відмовити гр. Нестерук Лілії Михайлівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Голишів. 

Відмовити гр. Нестеруку Роману Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Голишів. 

Відмовити гр. Ковальській Галині Олексіївні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,20 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Слівінській Анастасії Віталіївні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,05 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Чмілю Олександру Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Городище. 

Відмовити гр. Вегері Галині Степанівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,60 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Городище. 

Відмовити гр. Кривенді Сергію Станіславовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Городище. 

Відмовити гр. Мамчур Вірі Степанівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,07 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Городище. 

Відмовити гр. Поддубській Аллі Віталіївні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,05 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Баїв. 

Відмовити гр. Будиловському Юрію Валерійовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,07 га для ведення особистого селянського господарства в с. Городище. 



Відмовити гр. Козаку Олександру Івановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Городище. 

Відмовити гр. Карпюку Юрію Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,20 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Баїв. 

Відмовити гр. Пуршак Ользі Романівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,07 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Промінь. 

Відмовити гр. Макаровій Людмилі Кіндратівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Коршовець. 

Відмовити гр. Патуті Софії Іванівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,40 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Мстишин. 

Відмовити гр. Марчук Любові Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Вербаїв. 

Відмовити гр. Буць Сергію Валерійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Коршовець. 

Відмовити гр. Кравчуку Тарасу Ярославовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Коршів. 

Відмовити гр. Завалей Інні Віталіївні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га та 2,00 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Коршів. 

Відмовити гр. Ліщуку Олександру Івановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Коршів. 

Відмовити гр. Антончик Олені Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,45 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Коршів. 

Відмовити гр. Кальковець Наталії Василівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,50 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Коршів, що прилягає до земельної 

ділянки з кадастровим номером 0722882900:01:001:1037 

Відмовити гр. Сахнюк Фалі Петрівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання її в оренду.  

Відмовити гр. Сахнюку Миколі Володимировичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,25 га для ведення особистого селянського господарства в с. Коршів. 

Відмовити гр. Тижук Ользі Романівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,40 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Коршів. 

Відмовити гр. Гримайлу Миколі Дмитровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,35 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ратнів. 

Відмовити гр. Андрієвському Івану Олександровичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 



площею 0,08 га для ведення особистого селянського господарства в с. Полонка, що 

прилягає до його ділянки під забудову. 

Відмовити гр. Єрмакову Андрію Михайловичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,09 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ратнів. 

Відмовити гр. Чернюк Галині Сергіївні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,60 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ратнів. 

Відмовити гр. Замельчук Ользі Василівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,60 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ратнів. 

Відмовити гр. Замельчуку Миколі Антоновичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,30 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ратнів. 

Відмовити гр. Лясковському Роману Володимировичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,25 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ратнів. 

Відмовити гр. Губалюку Ярославу Степановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,20 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ратнів. 

Відмовити гр. Зеленко Тамарі Олександрівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,04 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Гірка Полонка. 

Відмовити гр. Паюку Володимиру Володимировичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Завалею Дмитру Сергійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства. 

Відмовити гр. Мірошниченку Миколі Леонідовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лаврів. 

Відмовити гр. Уєвичу Юрію Олександровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,75 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ратнів. 

Відмовити гр. Уєвич Ірині Олександрівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,75 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ратнів. 

Відмовити гр. Уєвич Нелі Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,7 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ратнів. 

Відмовити гр. Герасимчуку Володимиру Анатолійовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,03 га для ведення особистого селянського господарства в с. Гірка Полонка. 

Відмовити гр. Кмитко Анатолію Івановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,80 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 



Відмовити гр. Шабалі Олександру Юрійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Шабалі Ярославу Юрійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Шабалі Ірині Юріївні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Кондратюку Максиму Миколайовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,50 га для ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Міщенко Зоряні Олександрівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Курбану Дмитру Івановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,85 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Венцель Інні Олегівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Кмитко Олені Петрівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,35 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Романівка. 

Відмовити гр. Смешко Олександру Богдановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,20 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Романівка. 

Відмовити гр. Морозюк Ользі Михайлівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Романівка. 

Відмовити гр. Климюк Світлані Антонівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,30 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Романівка. 

Відмовити гр. Кошулинському Миколі Зосимовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,35 га для ведення особистого селянського господарства в с. Романівка. 

Відмовити гр. Стецюку Анатолію Олександровичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,60 га для ведення особистого селянського господарства в с. Романівка. 

Відмовити гр. Камінському Ігорю Миколайовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,4 га для ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Шишко Миколі Олександровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,24 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Андрощук Валентині Дмитрівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ратнів. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  



 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/306 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для індивідуального садівництва. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  для  індивідуального 

садівництва та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст.12, 35 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та 

екології, за результатами голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Головачуку Анатолію Анатолійовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для 

індивідуального садівництва в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Вороб’ю Андрію Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для 

індивідуального садівництва в с. Новостав, Рованці, Гірка, Полонка, Полонка, Мстишин. 

Відмовити гр. Волоху Владиславу Ігоровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для 

індивідуального садівництва. 

Відмовити гр. Жуковському Сергію Олександровичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для 

індивідуального садівництва в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Яцюку Олександру Анатолійовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для 

індивідуального садівництва в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Банацькому Роману Петровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для 

індивідуального садівництва в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Янюку Богдану Володимировичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для 

індивідуального садівництва біля с. Рованці. 



Відмовити гр. Федчуку Тарасу Романовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для 

індивідуального садівництва біля с. Рованці. 

Відмовити гр. Янюку Олегу Володимировичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для 

індивідуального садівництва біля с. Рованці. 

Відмовити гр. Сахарук Ірині Геннадіївні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0612 га для індивідуального 

садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Топчай Ельзі Олексіївні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,09 га для індивідуального 

садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Поліщук Тетяні Романівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0584 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Гончаревич Тетяні Степанівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0543 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Кізюку Богдану Ярославовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Степанюку Василю Володимировичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Супрунюк Валентині Михайлівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,056 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Біруку Олександру Миколайовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Калина». 

Відмовити гр. Патянку Сергію Анатолійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0602 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Новосад Тетяні Вікторівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Сидорук Наталії Іларіонівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Калина». 

Відмовити гр. Аксьонову Сергію Івановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0574 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Пекному Олександру Борисовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,04 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Мискевич Олені Іванівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,04 га для індивідуального 

садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 



Відмовити гр. Чмілю Аркадію Володимировичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Калина». 

Відмовити гр. Коляді Сергію Степановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для 

індивідуального садівництва в с. Лаврів, садівниче товариство «Лаврів».  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

05 жовтня 2021року  №  9/307 

с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки 

 та передачу її у власність Кривчуку В.І. 

 

 

Розглянувши    заяву  гр.  Кривчука Василя Івановича та  технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в  

Україні”,  ст.12,118  Земельного    кодексу  України,    п.6  Прикінцевих  та  перехідних 

положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України 

«Про державний  земельний  кадастр»,  враховуючи  пропозицію  постійної  комісії  з 

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології ,  

сільська рада   

                                                       

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Кривчука Василя Івановича площею 0,11200 га, 

кадастровий номер 0722881600:01:001:0028 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Гірка Полонка.  

2. Передати гр. Кривчуку Василю Івановичу у  власність земельну ділянку, зазначену 

в  пункті 1 цього рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок  

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/308 

  с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки 

 та передачу її у власність Мазуруку О.В. 

 

 

Розглянувши    заяву  гр.  Мазурука Олексія Володимировича та  технічну 

документацію  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в  Україні”,  ст.12,118  Земельного    кодексу  України,    п.6  Прикінцевих  

та  перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 

Закону України «Про державний  земельний  кадастр»,  враховуючи  пропозицію  

постійної  комісії  з  питань земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська рада   

                                                         

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Мазурука Олексія Володимировича площею 

0,0803 га, кадастровий номер 0722881600:01:001:0026 -для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Гірка 

Полонка. 

2. Передати гр. Мазуруку Олексію Володимировичу у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок  

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

05 жовтня 2021року  № 9/309 

  с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки 

 та передачу її у власність Кец Ю.І. 

 

 

Розглянувши    заяву  гр.  Кец Юлії Іванівни та  технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в  

Україні”,  ст.12,118  Земельного    кодексу  України,    п.6  Прикінцевих  та  перехідних 

положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України 

«Про державний  земельний  кадастр»,  враховуючи  пропозицію  постійної  комісії  з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Кец Юлії Іванівни площею 0,12 га, кадастровий 

номер 0722881600:03:001:0008 -для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Полонка. 

2. Передати гр. Кец Юлії Іванівні у  власність земельну ділянку, зазначену в  пункті 

1 цього рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок  

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

05 жовтня 2021  № 9/310 

  с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки 

 та передачу її у власність Карпюк В.О. 

 

Розглянувши  заяву гр. Карпюка Володимира Олексійовича та технічну 

документацію  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  

для  ведення особистого селянського господарства, керуючись п. 34 ст.26   Закону України 

„ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та  комунальної 

власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада   

  

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Карпюка Володимира Олексійовича площею 

2,82 га, кадастровий номер 0722883200:05:000:0022 - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована на території  Боратинської сільської ради  Луцького району 

Волинської області. 

         2. Передати  гр.  Карпюку Володимиру Олексійовичу у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, природокористування, сільського господарства 

та екології. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок  

 

 



                                                                        
 

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня  2021 року  № 9/311 

с.Боратин  

 

Про затвердження проекту землеустрою   

щодо відведення земельної ділянки для  

городництва та передачу її в оренду 

гр. Філозоф О.В.   

 

            Керуючись статтями 12, 36, 93, 122, 123, 124, Земельного кодексу України, статтями 

26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділу V ст. 50 Закону 

України «Про землеустрій», розглянувши заяву гр.  Філозоф  Ольги Василівни, про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0223 га, 

кадастровий номер 0722882900:01:001:0475 та передачу її  в оренду, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології  Боратинська сільська рада   

 

ВИРІШИЛА : 

     

          1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею  

0, 0223 га, кадастровий номер 0722882900:01:001:0475 гр.  Філозоф  Ользі Василівні 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, вид використання 

земельної ділянки - для городництва, що розташована в межах села Коршів Луцького 

району, Волинської області, Боратинської сільської ради. 

          2. Передати громадянці Філозоф  Ользі Василівні в оренду земельну ділянку 

площею 0, 0223 га, кадастровий номер 0722882900:01:001:0475, терміном на 7 років, для 

городництва. 

   3. Встановити, що річна орендна плата за користування земельною ділянкою для 

городництва сплачується в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. Оплату проводити на бюджетний рахунок Боратинської сільської ради, за кожен 

день прострочки пеня в розмірі 0,2 %.     

            4. Громадянці Філозоф О.В., укласти договір оренди земельної ділянки та подати      

його на державну реєстрацію в установленому законом порядку. 

 5 . Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології  

Боратинської сільської ради.   

 

 

Сільський  голова                                                                         Сергій   ЯРУЧИК  

 
Ярослав Саченок 

                    



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 05 жовтня  2021 року  № 9/312 

с.Боратин  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Нечитайлу Р.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину  Нечитайлу Руслану Володимировичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 

186  Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Нечитайлу Руслану Володимировичу площею 0,1584 га  (згідно КВЗУ 001.01 

– рілля),  яка  знаходиться в селі Оздів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722881600:02:005:0009 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1584 га  кадастровий  номер  

0722881600:02:005:0009 громадянину Нечитайлу Руслану Володимировичу для  ведення 

особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  

площею  0,1584 га  громадянину Нечитайлу Руслану Володимировичу для  ведення 

особистого селянського господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК  

 
Ярослав Саченок  

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 05 жовтня  2021 року  № 9/313 

с.Боратин  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Герасимчуку О.А. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину  Герасимчуку  Олександру Анатолійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 

121, 186  Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Герасимчуку Олександру Анатолійовичу площею 2,0 га  (згідно КВЗУ 

001.01 – рілля),  яка  знаходиться в селі Лаврів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722883200:01:001:0088 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  2,00 га  громадянину 

Герасимчуку Олександру Анатолійовичу для  ведення особистого селянського 

господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  

площею  2,0 га  громадянину Герасимчуку Олександру Анатолійовичу для  ведення 

особистого селянського господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК  

 
 Ярослав Саченок  

 

 

 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня  2021 року  № 9/314 

с.Боратин  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Масловій Л.І. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці  Масловій Ларисі Іванівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Масловій Ларисі Іванівні площею 0,5240 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Лаврів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722883200:01:015:0003 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5240 га  кадастровий  номер  

0722883200:01:015:0003 громадянці Масловій Ларисі Іванівні для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  

площею  0,5240 га  громадянці Масловій Ларисі Іванівні для  ведення особистого 

селянського господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК  

 
Ярослав Саченок  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 05 жовтня 2021 року  № 9/315 

с.Боратин  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Гнасюк-Терлецькій В.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці  Гнасюк-Терлецькій Валентині Михайлівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 

121, 186  Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Гнасюк-Терлецькій Валентині Михайлівні 0,0258 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 

рілля),  яка  знаходиться в селі Полонка Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722881600:03:001:0012 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0258 га  кадастровий  номер  

0722881600:03:001:0012  громадянці Гнасюк-Терлецькій Валентині Михайлівні для  

ведення особистого селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  

площею  0,0258 га  громадянці Гнасюк-Терлецькій Валентині Михайлівні для  ведення 

особистого селянського господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК  

 
Ярослав Саченок  

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 05 жовтня 2021 року  № 9/316 

с.Боратин  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Потропелюк В.Є. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці  Потропелюк Вірі Євгенівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

Земельного  кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці Потропелюк Вірі Євгенівні 0,1500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Гірка Полонка Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0046 для  ведення особистого селянського господарства . Код  

цільового призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1500 га кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0046   громадянці Потропелюк Вірі Євгенівні для  ведення особистого 

селянського господарства.    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  

площею  0,1500 га  громадянці Потропелюк Вірі Євгенівні для  ведення особистого 

селянського господарства .    

        4.   Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК  

 
Ярослав Саченок  

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

05 жовтня 2021  №  9/317 

с.Боратин    

 

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. 

 

Розглянувши  заяву гр. Скопюк Вікторії Юріївни,Чубарко Геннадія Юрійовича, Чубарко 

Марії Феодосіівни та технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки,  для  ведення особистого селянського господарства, керуючись п. 34 ст.26   

Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  

п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 

ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

  

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  гр.  Скопюк Вікторії Юріївни, Чубарко Геннадія Юрійовича, Чубарко Марії 

Феодосіівни площею 0,6787 га, кадастровий номер 0722883200:02:000:2727  для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території  Боратинської 

сільської ради  Луцького району Волинської області по 1/3 частині кожному. 

         2. Передати  гр Скопюк Вікторії Юріївні,Чубарко Геннадію Юрійовичу, Чубарко Марії 

Феодосіівні у  власність земельну ділянку, зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                           Сергій ЯРУЧИК        

 

Ярослав Саченок  

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

05 жовтня 2021року  №  9/318 

  с.Боратин    

 

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. 

 

Розглянувши  заяву гр. Скопюк Вікторії Юріївни,Чубарко Геннадія Юрійовича, 

Чубарко Марії Феодосіівни та технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки,  для  ведення особистого селянського господарства, 

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, 

ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 

земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада   

  

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Скопюк Вікторії Юріївни,Чубарко Геннадія 

Юрійовича, Чубарко Марії Феодосіівни площею 1,3320 га, кадастровий номер 

0722883200:02:000:2743 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 

розташована на території  Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської 

області, по 1/3 частині кожному. 

         2. Передати  гр. Скопюк Вікторії Юріївні,Чубарко Геннадію Юрійовичу, Чубарко 

Марії Феодосіівні у  власність земельну ділянку, зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок  

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

05 жовтня 2021року  № 9/319 

  с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки 

 та передачу її у власність Кец Ю.І. 

 

Розглянувши  заяву гр. Кец Юлії Іванівни та технічну документацію  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  ведення особистого селянського 

господарства, керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, 

ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України 

«Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада   

  

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  гр. Кец Юлії Іванівни площею 0,1496 га, кадастровий номер 

0722881600:03:001:0009 - для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на 

території  Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Кец Юлії Іванівні у  власність земельну ділянку, зазначену в  пункті 1 цього 

рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок  

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

05 жовтня 2021 року  №  9/320 

  с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки 

 та передачу її у власність Кец Ю.І. 

 

 

Розглянувши  заяву гр. Кец Юлії Іванівни та технічну документацію  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  ведення особистого селянського 

господарства, керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, 

ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України 

«Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада   

  

В И Р І Ш И Л А  : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  гр. Кец Юлії Іванівни площею 0,13 га, кадастровий номер 

0722881600:03:001:0010 - для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на 

території  Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Кец Юлії Іванівні у  власність земельну ділянку, зазначену в  пункті 1 цього 

рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
 Ярослав Саченок  

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТ 

 

Восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 05 жовтня  2021 року  № 9/321 

с.Боратин    

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення  

особистого селянського господарства   

гр. Пестракович І.В. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Пестракович Ірини Василівни  про надання   дозволу  на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Лаврів  для  ведення особистого 

селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу України, п.34  ч.1 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Пестракович Ірині Василівна площею 0,4934 га, для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Лаврів за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність і 

не переданих в користування.  

2.  Гр.  Пестракович Ірині Василівна розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                       Сергій  ЯРУЧИК                   
 

Ярослав Саченок 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/322 

  с.Боратин    

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянкидля ведення  

особистого селянського господаврства 

гр. Сюйві С.Ф. 

 

    Розглянувши  заяву гр. Сюйви Сергія Федоровича  про надання   дозволу  на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Лаврів  для  ведення особистого 

селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу України, п.34  ч.1 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Сюйві Сергію Федоровичу  площею 0,08 га, для  ведення особистого селянського 

господарства в селі Гірка Полонка за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність і не 

переданих в користування.  

2.  Гр.  Сюйві Сергію Федоровичу  розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                       Сергій  ЯРУЧИК 

                   
Ярослав Саченок 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/323 

  с.Боратин   

  

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення  

особистого селянського господарства   

гр. Гримайло В.С. 

 

 

   Розглянувши  заяву гр. Гримайло Валентини Степанівни про надання  дозволу на  

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Ратнів для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Гримайло Валентині Степанівні  площею 0,2500 га, для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Ратнів за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

2.  Гр. Гримайло Валентині Степанівні  розробити проект з урахуванням вимог 

державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  

до сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК     

 

Ярослав Саченок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/324 

  с.Боратин   

  

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення  

особистого селянського господарства   

гр. Козачук Н.П. 

 

 

          Розглянувши  заяву гр. Козачук Ніни Павлівни про надання  дозволу на  

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Ратнів для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Козачук Ніні Павлівні  площею 0,2700 га, для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Ратнів за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

2.  Гр. Козачук Ніні Павлівні  розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК  

                  
Ярослав Саченок 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/325 

  с.Боратин   

  

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення  

особистого селянського господарства   

гр. Михальчуку А.Л. 

 

 

          Розглянувши  заяву гр. Михальчука Андрія Леонідовича про надання  дозволу на  

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Оздів для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Михальчуку Андрію Леонідовичу  площею 0,15 га, для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Ратнів за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність і 

не переданих в користування.  

2.  Гр. . Михальчуку Андрію Леонідовичу  розробити проект з урахуванням вимог 

державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                       Сергій  ЯРУЧИК                   

 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/326 

  с.Боратин   

  

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення  

особистого селянського господарства   

гр. Климюку М.В. 

 

 

          Розглянувши  заяву гр. Климюка Миколи Васильовича про надання  дозволу на  розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Гірка Полонка для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Климюку Миколі Васильовичу  площею 0,37 га, для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Гірка Полонка за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

2.  Гр. . Климюку Миколі Васильовичу  розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                       Сергій  ЯРУЧИК         

           

 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 

  



       
 

                                                      БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                                     Восьмого скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/327 

  с.Боратин   

  

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення  

особистого селянського господарства   

гр. Карпюку В.В. 

 

 

 

          Розглянувши  заяву гр. Карпюка Вадима Володимировича  про надання  дозволу на  

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Лаврів для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Карпюку Вадиму Володимировичу  площею 1,3246 га, для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Лаврів за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність і 

не переданих в користування.  

2.  Гр. . Карпюку Вадиму Володимировичу  розробити проект з урахуванням вимог 

державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК     

               
 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/328 

  с.Боратин   

  

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення  

особистого селянського господарства   

гр. Лукянчук О.М. 

 

 

          Розглянувши  заяву гр. Лукянчук Ольги Михайлівни  про надання  дозволу на  

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Ратнів для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Лукянчук Ользі Михайлівні  площею 0,25 га, для  ведення особистого селянського 

господарства в селі Ратнів за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність і не переданих 

в користування.  

2.  Гр. . Лукянчук Ользі Михайлівні  розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК         

           
 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/329 

  с.Боратин   

  

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення  

особистого селянського господарства   

гр. Лукянчук Д.В. 

 

 

          Розглянувши  заяву гр. Лукянчука Дмитра Васильовича  про надання  дозволу на  

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Ратнів для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

             1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Лукянчуку Дмитру Васильовичу  площею 0,25га, для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Ратнів за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність і 

не переданих в користування.  

2.  Гр. . Лукянчуку Дмитру Васильовичу  розробити проект з урахуванням вимог 

державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                       Сергій  ЯРУЧИК   

 

 
Ярослав Саченок                 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/330 

  с.Боратин   

  

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення  

особистого селянського господарства   

гр. Романюк О.І. 

 

 

          Розглянувши  заяву гр. Романюк Олени Ігорівни  про надання  дозволу на  

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Гірка 

Полонка для  ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  

Земельного   Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, сільська рада  

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр Романюк Олені Ігорівні  площею 0,1233 га, для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Гірка Полонка за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

2.  Гр. . Романюк Олені Ігорівні  розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК       

             

 
Ярослав Саченок 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/331 

  с.Боратин   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Сахнюк Ф.П. 

 

 

          Розглянувши  заяву гр. Сахнюк  Фалі Петрівни  та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Сахнюк  Фалі Петрівні  площею 0,2500 га  

кадастровий номер 0722882900:01:001:0099 - для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Коршів 

Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Сахнюк  Фалі Петрівні у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

 
   Ярослав  Саченок 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                             Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/332 

  с.Боратин   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Горожановій С.О. 

 

 

          Розглянувши  заяву гр. Горожанової  Світлани Олександрівни  та технічну 

документацію  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  

для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 

Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології,  сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Горожановій  Світлані Олександрівні площею 

0,1512 га  кадастровий номер 0722880700:04:001:0289 - для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в селі Рованці Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Горожановій  Світлані Олександрівні у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

 
   Ярослав  Саченок 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/333 

  с.Боратин   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Старжек Н.І. 

 

 

          Розглянувши  заяву гр. Старжек  Неоніли Іванівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Старжек  Неонілі Іванівні  площею 0,2325 га  

кадастровий номер 0722880700:04:001:7974 - для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Рованці 

Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Старжек  Неонілі Іванівні  у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       

 
Ярослав  Саченок 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/334 

  с.Боратин   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр.Мазурець С.М. 

 

 

          Розглянувши  заяву гр. Мазурець  Сергія Миколайовича та технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 

Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології,  сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Мазурець  Сергію Миколайовичу площею 0,2400 

га  кадастровий номер 0722880700:02:001:6501 - для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Голишів 

Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Мазурець  Сергію Миколайовичу  у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

 
   Ярослав  Саченок 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/335 

  с.Боратин   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Яручик М.К. 

 

 

          Розглянувши  заяву гр. Яручик   Марії  Кирилівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Яручик   Марії  Кирилівні площею 0,1971 га  

кадастровий номер 0722880700:03:001:0037 - для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі 

Новостав Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Яручик   Марії  Кирилівні у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       

 
   Ярослав  Саченок 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/336 

  с.Боратин   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Сесюк В.В. 

 

 

          Розглянувши  заяву гр. Сесюк  Віри  Василівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Сесюк  Вірі  Василівні площею 0,2500 га  

кадастровий номер 0722880700:01:001:0082 - для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Боратин 

Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Сесюк  Вірі  Василівні у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       

 
Ярослав  Саченок 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/337 

  с.Боратин   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Терпяк Г.В. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Терпяк  Ганни Вікторівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Терпяк  Ганні Вікторівні площею 0,1200 га  

кадастровий номер 0722880700:03:001:6227 - для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі 

Новостав Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Терпяк  Ганні Вікторівні у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       

 
   Ярослав  Саченок 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/338 

  с.Боратин   

 

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. 

 

          Розглянувши  заяву громадян: Божої Тетяни Павлівни, Лавринюка Івана Павловича,  

Лавринюка Максима Павловича, Лавринюк Марії Миколаївни, Цибулі Оксани Павлівни 

та технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки,  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону 

України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  

п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та  комунальної 

власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  громадянам: Божій  Тетяні Павлівні, Лавринюку 

Івану Павловичу,  Лавринюку Максиму Павловичу, Лавринюк Марії Миколаївні, Цибулі 

Оксані Павлівні  площею 0,2500 га  кадастровий номер 0722880700:03:001:0022 - для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в селі Новостав Луцького району Волинської області. 

         2. Передати громадянам: Божій  Тетяні Павлівні, Лавринюку Івану Павловичу,  

Лавринюку Максиму Павловичу, Лавринюк Марії Миколаївні, Цибулі Оксані Павлівні у  

спільну сумісну власність земельну ділянку, зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

Сільський   голова                                                                                       Сергій  ЯРУЧИК       
  Ярослав  Саченок 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/339 

  с.Боратин   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Шабалі М.І. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Шабали Мирослави Іванівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Шабалі Мирославі Іванівні площею 0,2500 га  

кадастровий номер 0722885100:01:001:0077 - для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Промінь 

Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Шабалі Мирославі Іванівні у  власність земельну ділянку, зазначену 

в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       

 
   Ярослав  Саченок 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/340 

  с.Боратин   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Петруку О.П. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Петрука  Олексія Павловича та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Петруку Олексію Павловичу площею 0,2500 га  

кадастровий номер 0722885100:02:001:5071 - для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі 

Мстишин Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Петруку Олексію Павловичу у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       

 
   Ярослав  Саченок 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/341 

  с.Боратин   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Білак М.С. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Білак  Марії Семенівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Білак  Марії Семенівні  площею 0,2500 га  

кадастровий номер 0722882900:01:001:0066 - для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Коршів 

Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Білак  Марії Семенівні у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

 
   Ярослав  Саченок 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/342 

  с.Боратин   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Венцель Ю.Л. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Венцель Юрія Леонтійовича та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  ведення 

особистого селянського господарства, керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та  комунальної 

власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада   

 

                                                              В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Венцель Юрію Леонтійовичу  площею 0,4500 га  

кадастровий номер 0722885200:01:001:0032 - для ведення особистого селянського 

господарства в селі Радомишль Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Венцель Юрію Леонтійовичу у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       

 
   Ярослав  Саченок 

 

 

 
 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/343 

  с.Боратин   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Скибіцькій М.Д. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Скибіцької  Марії Демидівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Скибіцькій  Марії Демидівні  площею 0,2500 га  

кадастровий номер 0722885200:01:001:0039 - для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі 

Радомишль Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Скибіцькій  Марії Демидівні у власність земельну ділянку, зазначену 

в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

 
   Ярослав  Саченок 

 
 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/344 

  с.Боратин   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Болдюк О.І. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Болдюк  Ольги Іванівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ 

Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та  комунальної 

власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Болдюк  Ользі  Іванівні  площею 2,7906 га  

кадастровий номер 0722882900:02:000:0029 - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка    розташована  за адресою : Волинська область 

Луцький район  Коршівська сільська рада  

(Боратинська ОТГ).  

         2. Передати  гр. Болдюк  Ользі  Іванівні у власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       

 
   Ярослав  Саченок 

 
 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/345 

  с.Боратин   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Болдюку В.В. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Болдюка  Віталія  Васильовича та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п. 34 ст.26   Закону України 

„ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та  комунальної 

власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Болдюку Віталію  Васильовичу площею 2,9206 

га  кадастровий номер 0722882900:02:000:0030 - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка    розташована  за адресою : Волинська область 

Луцький район  Коршівська сільська рада  

(Боратинська ОТГ).  

         2. Передати  гр. Болдюку Віталію  Васильовичу у власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       

 
   Ярослав  Саченок 

 
 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/346 

  с.Боратин   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Ярмолюк Т.В. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Ярмолюк  Таїсії Вікторівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  ведення 

особистого селянського господарства, керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та  комунальної 

власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Ярмолюк  Таїсії Вікторівні  площею 2,6134 га  

кадастровий номер 0722882900:02:000:0042 - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів Боратинської сільської ради  

Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Ярмолюк  Таїсії Вікторівні у  власність земельну ділянку, зазначену 

в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

 
   Ярослав  Саченок 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року  № 9/347 

  с.Боратин   

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Білак М.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  гр.Білак  

Марії Семенівни  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, ст. 

26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

        1.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок  гр. Білак 

Марії Семенівні площею 0,3794 га кадастровий номер 0722882900:01:001:0093 та площею 

0,0955 га кадастровий номер  0722882900:01:001:0073  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  які 

знаходиться в селі Коршів Боратинської  сільської ради  для  ведення особистого 

селянського господарства. Код цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А 01.03. 

         2. Передати у власність земельні ділянки гр. Білак  Марії Семенівні площею 0,3794 

га кадастровий номер 0722882900:01:001:0093 та площею 0,0955 га кадастровий номер  

0722882900:01:001:0073  для ведення особистого селянського господарства.  

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельні  ділянки  

площею 0,3794 га та площею 0,0955 га  гр. Білак  Марії Семенівні для  ведення  

особистого селянського господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   

Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/348 

  с.Боратин   

 

Про   надання  у власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд Мороз О.Ф. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Мороз  Олени  Феодосіївни  про надання  у власність 

земельної ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в селі Боратин  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  у власність земельну ділянку для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  гр. Мороз  Олені  Феодосіївні  

площею 0,1200 га, кадастровий номер  0722880700:01:001:0078  в селі  Боратин  Луцького  

району  Волинської області. 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, 

охорони природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 
 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/349 

с.Боратин    

                                                         

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Семірякову В.В.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Семірякова  Володимира Васильовича  про надання   дозволу  

на   розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі 

Боратин  для будівництва та обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і споруд  та   керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Семірякову  Володимиру  Васильовичу площею 0,1201 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  

в селі Боратин  за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

         2. Гр. Семірякову Володимиру  Васильовичу розробити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил 

у сфері землеустрою та подати його на затвердження до сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/350 

с.Боратин    

                                                         

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Дудкіній Г.А.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Дудкіної  Галини  Андріївни  про надання   дозволу  на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Новостав  

для будівництва та обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель і споруд  

та   керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Дудкіній  Галині  Андріївні площею 0,1200 га,  для   будівництва   

та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі 

Новостав за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

         2. Гр. Дудкіній  Галині  Андріївні розробити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою та подати його на затвердження до сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/351 

с.Боратин    

                                                         

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Варголяку В.Ю.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Варголяка  Валерія Юрійовича  про надання   дозволу  на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин  

для будівництва та обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель і споруд  

та   керуючись   ст. 12, 93, 118, Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки  в  оренду  терміном на 1 рік  гр. Варголяку  Валерію Юрійовичу   площею 0,0500 

га,  для   будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  

і споруд  в селі Боратин  за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не 

переданих в користування. 

         2. Гр. Варголяку  Валерію Юрійовичу  розробити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил 

у сфері землеустрою та подати його на затвердження до сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/352 

с.Боратин    

                                                         

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Кармушакову П.О.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Кармушакова  Павла  Олександровича  про надання   дозволу  

на   розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі 

Боратин  для будівництва та обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель і споруд  та   керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Кармушакову  Павлу  Олександровичу  площею 0,1200 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  

в селі Боратин за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

         2. Гр. Кармушакову  Павлу  Олександровичу  розробити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил 

у сфері землеустрою та подати його на затвердження до сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/353 

с.Боратин    

                                                         

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Тимощук І.Ю. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Тимощук  Ірини Юріївни  про надання   дозволу  на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Новостав  

для будівництва та обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель і споруд  

та   керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Тимощук  Ірині  Юріївні площею 0,1200 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Новостав  

за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування. 

         2. Гр. Тимощук  Ірині  Юріївні  розробити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою та подати його на затвердження до сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/354 

с.Боратин    

                                                         

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Гримайло М.Д. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Гримайла  Миколи Дмитровича про надання   дозволу  на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Ратнів  

для будівництва та обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель і споруд  

та   керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Гримайлу  Миколі  Дмитровичу  площею 0,2500 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  

в селі Ратнів  за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

         2. Гр. Гримайлу  Миколі  Дмитровичу  розробити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у 

сфері землеустрою та подати його на затвердження до сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/355 

с.Боратин    

                                                         

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Замельчуку М.А. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Замельчука  Миколи  Антоновича  про надання   дозволу  на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Ратнів  

для будівництва та обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель і споруд  

та   керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Замельчуку  Миколі  Антоновичу площею 0,2500 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  

в селі Ратнів  за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

         2. Гр. Замельчуку  Миколі  Антоновичу  розробити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у 

сфері землеустрою та подати його на затвердження до сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Вересня скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021року  № 9/356 

  с.Боратин    

 

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. 

 

 Розглянувши заяву гр. Лясковського Романа Володимировича про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі 

Ратнів для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд та керуючись ст. 12, 118, 186 Земельного Кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

 

  

В И Р І Ш И Л А  : 

 

 1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Лясковському Роману Володимировичу площею 0,25 га для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд 

в селі Ратнів за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

 2. Гр. Лясковському Роману Володимировичу розробити проект з урахуванням 

вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на 

затвердження до сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК  

       
Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

                      

05 жовтня 2021року  № 9/357 

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по передачі у постійне 

користування під будівництво та 

обслуговування артсвердловини. 

 

Керуючись ст.ст.12,83,122,123,125,126,151,та п.12 Розділу Х «Перехідних 

Положень» Земельного Кодексу України, статей 19,20, пункту «г» частини другої ст. 

25,ст.50 Закону України « Про землеустрій», керуючись пунктом 34 частини першої ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  позитивне  

рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у постійне 

користування для будівництва та обслуговування  артезіанської свердловини земельну 

ділянку орієнтовною площею 0,10 га за рахунок земель комунальної власності села Гірка 

Полонка, Боратинської сільської ради, Луцького району, Волинської області по вул. 

Зелена.  

2.Погоджений у визначеному законодавством порядку проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки подати на затвердження до сільської ради. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                      С.О. Яручик 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я                       
05 жовтня  2021  № 9/358 

  с.Боратин    

 
Про надання в оренду земельних ділянок 

невитребуваних земельних часток (паїв) для 

ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

Розглянувши клопотання СГПП «Широке поле» щодо передачі в оренду невитребуваних 

земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, , відповідно 

до статей 12, 22, 186 Земельного кодексу України, статей 5, 13 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статей 

19, 55 Закону України «Про землеустрій», статті 4 Закону України «Про оренду землі», статті 1285 

Цивільного Кодексу України, керуючись ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада   

 В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати в оренду СГПП «Широке поле» земельні ділянки невитребувані земельні частки 

(паї) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 39,9563 га, 

розташовані за межами населених пунктів Лаврівської  сільської ради Луцького району, 

Волинської області, за кадастровими номерами згідно з переліком, що додається, терміном на 7 

(сім)  років, але не довше ніж до моменту витребування їх власниками. 

3. Встановити орендну плату за користування земельними ділянками, у розмірі 12,0 % 

(дванадцяти відсотків) від їх нормативної грошової оцінки на рік. 

4. Орендна плата за користування земельними ділянками,  вноситься щомісяця на 

відповідний рахунок місцевого бюджету Боратинської  територіальної громади, за кожен день 

прострочки пеня в розмірі 0,2 %. 

5. Уповноважити сільського голову Яручика С.О. підписати Договори оренди на 

невитребувані земельні частки (паї). 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти покласти на постійну комісію з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський голова 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

                Сергій  ЯРУЧИК 

 

 



Додаток 

до рішення Боратинської сільської ради 

від 05.10.2021 №  9/358 

ПЕРЕЛІК 

земельних ділянок (невитребуваних земельних часток (паїв) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованих за межами населених пунктів Лаврівської 

сільської ради Луцького району, Волинської області, 

що передаються в оренду СГПП «Широке поле» 

 

№ з/п 
Кадастровий номер земельної 

ділянки (паю) 

Площа земельної 

ділянки (паю), га 

Рілля, 

сінокіс 
 

1 0722883200:02:000:2735 1,1162 р  

2 0722883200:02:000:2736 1,5315 р  

3 0722883200:02:000:2734             0,6056 р  

4 0722883200:02:000:2733 1,7892 р  

5 0722883200:02:000:2732 1,6683 р  

6 0722883200:02:000:2744 0,5663 р  

7 0722883200:02:000:2727 0,6787 р  

8 0722883200:02:000:2743 1,3320 р  

9 0722883200:02:000:2745 1,1637 р  

10 0722883200:02:000:2742             0,8759 р  

11 0722883200:02:000:2726 2,0180 р  

12 0722883200:02:000:2714 2,8935 р  

13 0722883200:02:000:2715 2,8936 р  

14 0722883200:02:000:2716 2,8936 р  

15 0722883200:02:000:2717 2,8936 р  

16 0722883200:02:000:2718 2,8936 р  

17 0722883200:02:000:2719 2,2993 р  

18 0722883200:02:000:2720 0,5780 р  
 

  

   



   

19 0722883200:02:000:2721 1,4450 р  

20 0722883200:02:000:2722 1,5461 р  

21 0722883200:02:000:2723 0,7020 р  

22 0722883200:02:000:2724 2,4235 р 

 23 0722883200:02:000:2725 3,1491   

 Всього: 39,9563   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/359 

  с.Боратин    

 

Про  надання  в оренду земельної 

ділянки для обслуговування  

господарських будівель та  

дворів СГПП «Широке поле» 

 

 

 Розглянувши заяву, СГПП «Широке поле», яке знаходиться: село Лаврів, Луцького району, 

Волинської області, в особі керівника Сороки Федора Макаровича, про надання в оренду 

земельної ділянки для обслуговування  господарських  будівель та дворів,  керуючись статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 186, 124, 125, 126 

Земельного кодексу України,   та враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань 

земельних відносин, постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

                                                                           ВИРІШИЛА 

 

1. Надати в оренду СГПП «Широке поле», терміном на 7 (сім) років, земельну ділянку 

 загальною площею 1,1698га, в тому числі під господарськими будівлями та дворами 1,1698га, 

кадастровий номер 0722883200:02:000:3002  комунальної власності, яка розташована за межами 

населеного пункту на території Боратинської  сільської ради Луцького району, Волинської  

області. 

2. Встановити орендну плату в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

3.СГПП «Широке поле» заключити договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

0722883200:02:000:3002  площею 1,1698 га, з Боратинською сільською радою, та зареєструвати 

його відповідно вимог чинного законодавства. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з  

питань  земельних  відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                           Сергій ЯРУЧИК  

 
Ярослав Саченок       

 

                                                                          

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/360 

  с.Боратин    

 

Про  надання  в оренду земельної 

ділянки для обслуговування  

господарських будівель та  

дворів СГПП «Рать» 

 

 Розглянувши заяву, СГПП «Рать», яке знаходиться: село Ратнів Луцького району, 

Волинської області  , в особі керівника Шумського Віктора Анатолійовича, про надання в 

оренду земельної ділянки для обслуговування  господарських  будівель та дворів, 

 керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 

12, 186, 124, 125, 126 Земельного кодексу України,   та враховуючи     пропозицію 

постійної    комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології, сільська рада 

                                                          ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати в оренду СГПП «Рать», терміном на 7 ( сім ) років, земельну ділянку 

 загальною площею 4,9514, в тому числі під господарськими будівлями та дворами 

4,9514га, кадастровий номер 0722885400:03:000:0525  комунальної власності, яка 

розташована за межами населеного пункту на території Боратинської  сільської ради. 

2. Встановити орендну плату в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

3.СГПП «Рать» заключити договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

0722885400:03:000:0525  площею 4,9514 га, з Боратинською сільською радою, та 

зареєструвати його відповідно вимог чинного законодавства. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з  питань  земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК  

       
Ярослав Саченок 

                                                            



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021року  № 9/361 

  с.Боратин    

 

Про  надання  в оренду земельної 

ділянки для обслуговування  

господарських будівель та  

дворів СГПП «Рать» 

 

Розглянувши заяву, СГПП «Рать», яке знаходиться: село Ратнів Луцького району, 

Волинської області  , в особі керівника Шумського Віктора Анатолійовича, про надання в 

оренду земельної ділянки для обслуговування  господарських  будівель та дворів, 

 керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 

12, 186, 124, 125, 126 Земельного кодексу України,   та враховуючи     пропозицію 

постійної    комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології, сільська рада 

                                                                      

ВИРІШИЛА : 

 

    1.Надати в оренду СГПП «Рать», терміном на 7 (сім ) років, земельну ділянку 

 загальною площею 1,7247, в тому числі під господарськими будівлями та дворами 

1,7247га, кадастровий номер 0722885400:03:000:0524  комунальної власності, яка 

розташована за межами населеного пункту на території Боратинської  сільської ради. 

    2. Встановити орендну плату в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

3.СГПП «Рать» заключити договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

0722885400:03:000:0525  площею 1,7247 га, з Боратинською сільською радою, та 

зареєструвати його відповідно вимог чинного законодавства. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з  питань  земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок                                                            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021року  № 9/362 

  с.Боратин    

 

Про  надання  в оренду земельної 

ділянки для обслуговування  

господарських будівель та  

дворів СГПП «Рать» 

 

Розглянувши заяву, СГПП «Рать», яке знаходиться: село Ратнів Луцького району, 

Волинської області  , в особі керівника Шумського Віктора Анатолійовича, про надання в оренду 

земельної ділянки для обслуговування  господарських  будівель та дворів,  керуючись статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 186, 124, 125, 126 

Земельного кодексу України,   та враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада 

 

                                                                           ВИРІШИЛА: 

 

     1.Надати в оренду СГПП «Рать», терміном на 7 (сім) років, земельну ділянку  загальною 

площею 0,1034га, в тому числі під господарськими будівлями та дворами 0,1034га, кадастровий 

номер 0722885400:03:000:0523  комунальної власності, яка розташована за межами населеного 

пункту на території Боратинської  сільської ради. 

     2. Встановити орендну плату в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

3.СГПП «Рать» заключити договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

0722885400:03:000:0523  площею 0,1034 га, з Боратинською сільською радою, та зареєструвати 

його відповідно вимог чинного законодавства. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з  

питань  земельних  відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                            Сергій ЯРУЧИК   

 

Ярослав Саченок      

 
                                                            

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021року  № 9/ 363 

  с.Боратин  

   

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації  із землеустрою щодо  

інвентаризації масиву земель 

сільськогосподарського призначення 

                            

       

             Відповідно до  Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України»,  ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 37-1, 122 Земельного кодексу України, Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах 

земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні», ст. 57 Закону України «Про землеустрій», та враховуючи     

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель, сільськогосподарського призначення  за межами населених пунктів 

с.Гірка Полонка Боратинської  сільської ради Луцького району Волинської області. 

2. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 

подати на розгляд та затвердження в Боратинську сільську раду.  

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з   питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

  

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій   ЯРУЧИК 

 
Ярослав Сеченок  

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 05 жовтня  2021 року  № 9/364 

с. Боратин  

 

Про  затвердження   детального плану 

території житлового кварталу в межах 

населеного пункту с. Полонка Луцького району 

 

Керуючись  ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування  в Україні”, п. 1 

ст. 8, п. 4 ст. 10, п. 8 ст. 19, п. 1 ст. 25 „Про регулювання містобудівної діяльності”, ст. 12 

Закону України „Про основи містобудування”, розглянувши містобудівну документацію – 

детальний план території  житлового кварталу  в межах населеного пункту с. Полонка,   

Луцького району   Волинської  області, розроблений  ТОВ  «АБ СПЕЦПРОЕКТ» 

(кваліфікаційний  сертифікат серії АА №003268 від 15.07.2016р. ) враховуючи  позитивне  

рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

  1. Затвердити   детальний план території  житлового кварталу  в межах 

населеного пункту с. Полонка,  Луцького  району   Волинської  області, площею – 0,4485 

га, розроблений  ТОВ  «АБ СПЕЦПРОЕКТ» (кваліфікаційний  сертифікат серії АА 

№003268 від 15.07.2016р. ) 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня  2021 року  № 9/365 

с. Боратин  

 

 Про  затвердження   детального плану 

території земельної ділянки для розміщення 

та експлуатації об’єкту телекомунікації 

 (баштова споруда)  

 

Керуючись  ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування  в Україні”, п. 1 

ст. 8, п. 4 ст. 10, п. 8 ст. 19, п. 1 ст. 25 „Про регулювання містобудівної діяльності”, ст. 12 

Закону України „Про основи містобудування”, розглянувши містобудівну документацію – 

детальний план території земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єкту 

телекомунікації (баштова споруда)  в межах населеного пункту с. Оздів,   Луцького 

району   Волинської  області, розроблений  ТзОВ проектне об’єднання 

«УкрЗахідУрбанізація», кваліфікаційний  сертифікат серії АА №004279 від 28.02.2019р. , 

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

  1. Затвердити   детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 

0,0100 га, для розміщення та експлуатації об’єкту телекомунікації (баштова споруда)  в 

межах населеного пункту с. Оздів,   Луцького району   Волинської  області, розроблений  

ТзОВ проектне об’єднання «УкрЗахідУрбанізація», кваліфікаційний  сертифікат серії АА 

№004279 від 28.02.2019р.  

 2. Надати дозвіл ПАТ «ВФ Україна» на розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для розміщення і експлуатації об’єкту 

телекомунікацій, що знаходиться в с. Оздів Луцького району Волинської області на 

території Боратинської сільської ради в межах населеного пункту, орієнтовною площею 

0,01 га(13.01) для розміщення і експлуатації об’єкту телекомунікацій (баштова споруда). 

3. ПАТ «ВФ Україна» виготовлену та погоджену у встановленому порядку 

документацію на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

подати на розгляд та прийняття рішення до Боратинської сільської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 
Ярослав Саченок 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

                      

05 жовтня 2021року  № 9/366 

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по передачі її в 

постійне користування для будівництва  

та обслуговування артсвердловини. 

 

Керуючись ст.ст.12,83,122,123,125,126,151,та п.12 Розділу Х «Перехідних 

Положень» Земельного Кодексу України, статей 19,20, пункту «г» частини другої ст. 

25,ст.50 Закону України « Про землеустрій», керуючись пунктом 34 частини першої ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  позитивне  

рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування для будівництва та обслуговування  артезіанської свердловини земельну 

ділянку орієнтовною площею 0,10 га  в селі Вербаїв Боратинської сільської ради  

Луцького району  Волинської області за рахунок земель комунальної власності.  

2. Погоджений у визначеному законодавством порядку проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки подати на затвердження до сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

                      

05 жовтня 2021року  № 9/367 

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по передачі її в 

постійне користування для 

облаштування пожежної водойми  в 

с.Озеряни. 

 

Керуючись ст.ст.12,83,122,123,125,126,151,та п.12 Розділу Х «Перехідних 

Положень» Земельного Кодексу України, статей 19,20, пункту «г» частини другої ст. 

25,ст.50 Закону України « Про землеустрій», керуючись пунктом 34 частини першої ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  позитивне  

рішення  комісії  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  для облаштування  пожежної водойми в селі Озеряни  Боратинської сільської 

ради  Луцького району  Волинської області за рахунок земель комунальної власності.  

2. Погоджений у визначеному законодавством порядку проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки подати на затвердження до сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК  

Ярослав Саченок 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/368 

с.Боратин    

                                                         

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  сінокосіння та    

випасання худоби Борисюк  І.М.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Борисюк   Інни  Миколаївни про надання   дозволу  на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Новостав  

для сінокосіння  та випасання худоби  та   керуючись   ст. 12, 93, 118, Земельного   

Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки  в  оренду  терміном на 49 років  гр. Борисюк  Інні  Миколаївні  площею 0,0433 га,  

для   сінокосіння  і випасання худоби  в селі Новостав за рахунок земель сільської ради не 

наданих у власність і не переданих в користування. 

         2. Гр. Борисюк  Інні  Миколаївні   розробити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  з урахуванням вимог  державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою та подати його на затвердження до сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 
 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021 № 9/369 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Когутаничу І.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Когутаничу Ігорю Володимировичу керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

кодексу  України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Когутаничу Ігорю Володимировичу площею 0,3100 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршовець  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:03:001:0008   для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,3100 га кадастровий номер 

0722885100:03:001:0008 гр. Когутаничу Ігорю Володимировичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  

площею  0,3100 га  гр. Когутаничу Ігорю Володимировичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки   Ярославу 

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав  Саченок 

 

                  

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

05 жовтня 2021  № 9/370 

  с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки 

 та передачу її у власність Ковальчук О.А. 

 

Розглянувши  заяву гр. Ковальчук Ольги Анатоліївни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  ведення 

особистого селянського господарства, керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та  комунальної 

власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада   

  

В И Р І Ш И Л А  : 

      

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Ковальчук Ользі Анатоліївні площею 1,0633 га, 

кадастровий номер 0722882900:02:000:0044 - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована на території  Боратинської сільської ради  Луцького району 

Волинської області. 

         2. Передати  гр. Ковальчук Ользі Анатоліївні у власність земельну ділянку, зазначену 

в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, природокористування, сільського господарства 

та екології. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок  

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021  № 9/370 

  с.Боратин    

         

Про надання  згоди на прийняття  до 

комунальної власності територіальної 

громади Боратинської сільської ради  

земельної ділянки.   

 

         Розглянувши заяву громадянина Ульчака  Богдана Івановича про відмову від права 

власності на  належну йому земельну ділянку площею 0,0196 га,  кадастровий номер 

0722880700:04:001:3424 та керуючись  п.34  ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні, ст.142  Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію 

постійної комісії  з питань земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,   Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         1. Дати згоду на прийняття до комунальної власності  територіальної громади  

Боратинської сільської ради земельної ділянки площею 0,0196 га, що належить 

громадянину Ульчаку Богдану Івановичу кадастровий номер 0722880700:04:001:3424. 

         2. Доручити начальнику  відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки 

Ярославу Саченку здійснити необхідні дії для  підготовки угоди про передачу до 

комунальної власності  територіальної громади Боратинської сільської ради земельної 

ділянки вказаної в пункті 1 даного рішення. 

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію  з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК                                                             

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021  № 9/371 

  с.Боратин    

         

Про надання  згоди на прийняття  до 

комунальної власності територіальної 

громади Боратинської сільської ради  

земельної ділянки.   

 

         Розглянувши заяву громадянки Степчук  Валентини Євгеніни про відмову від права 

власності на  належну їй земельну ділянку площею 0,0196 га,  кадастровий номер 

0722880700:04:001:7979 та керуючись  п.34  ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні, ст.142  Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,   Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         1. Дати згоду на прийняття до комунальної власності  територіальної громади  

Боратинської сільської ради земельної ділянки площею 0,0196 га, що належить громадянці 

Степчук  Валентині Євгенівні кадастровий номер 0722880700:04:001:7979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         2. Доручити начальнику  відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки  

Ярославу Саченку здійснити необхідні дії для  підготовки угоди про передачу до 

комунальної власності  територіальної громади Боратинської сільської ради земельної 

ділянки вказаної в пункті 1 даного рішення. 

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію  з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК                                                             

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021  № 9/372 

  с.Боратин    

         

Про  надання дозволу  на продовження  

договору оренди частини нежитлового  

приміщення в с.Рованці. 

 

               Розглянувши  клопотання  АТ «Укртелеком»   про надання дозволу на  

продовження договору оренди частини нежитлового  приміщення площею 17,72 кв.м.  від 

01.12.2018 № 12-264/19 терміном на  2 роки 11 місяців, відповідно до п. 30,31 ст. 26 та п. 

5,6 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 ст.9, 

частини 2 ст.19 Закону України «Про оренду  державного та комунального майна», 

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.  Дати дозвіл  АТ «Укртелеком» на продовження договору оренди частини 

нежитлового  приміщення  в с.Рованці площею 17,72 кв.м.  від 01.12.2018  

№ 12-264/19 терміном на  2 роки 11 місяців  на попередніх умовах. 

           2. Доручити сільському голові  Сергію Яручику заключити додаткову угоду до 

договору-оренди частини приміщення.  

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови  Віктора Бехнюка. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Людмила Сахан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021  № 9/373 

  с.Боратин    

 

Про надання дозволу на складання  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок ПрАТ «Волиньобленерго» 

 

              

            Розглянувши клопотання  ПрАТ «Волиньобленерго»  про надання дозволу на  

складання проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,0050 га в оренду для  розміщення, будівництва, експлуатації  та обслуговування  

будівель  і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  КТП - 29046  в 

с.Рованці, керуючись п.34 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування  в Україні” 

та ст. 123,124 Земельного кодексу України,  враховуючи пропозицію постійної  комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

                  

           1. Дати дозвіл  ПрАТ «Волиньобленерго»  на складання проекту землеустрою щодо  

відведення земельної  ділянки, орієнтовною площею 0,0050 га, в оренду терміном на 49 

років  для  розміщення, будівництва, експлуатації  та обслуговування  будівель  і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії  КТП - 29046  в с.Рованці  на території 

Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області, за рахунок земель 

сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2. Проект відведення земельної  ділянки подати на затвердження в установленому 

законодавством порядку.    

                  

                 

 

 

Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       

 
Людмила Cахан 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021  № 9/374 

  с.Боратин    

 

 Про  надання дозволу на розірвання 

договору оренди земельної ділянки 

ОК «ЕНЕРГЕТИК  ПЛЮС» 

 

            Розглянувши   клопотання ОК «ЕНЕРГЕТИК ПЛЮС»   про   надання   дозволу   на   

розірвання договору оренди  земельної ділянки площею  0,0035 га , кадастровий номер 

0722880700:04:001:7369 від 05.12.2016, що знаходиться в селі Рованці Луцького району 

Волинської області  в зв’язку з передачею трасформаторної підстанції  № 687, кабельної 

лінії          04  кВ  ( КТП-250/10/04 кВ)  на баланс  ПрАТ «Волиньобленерго»  та   

керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.12, 34,  

93, 124    Земельного   Кодексу   України,  статтею 8 Закону України «Про оренду землі», 

сільська    рада 

 

                                                             В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Дати  дозвіл ОК «ЕНЕРГЕТИК ПЛЮС»   на   розірвання договору оренди  

земельної ділянки площею 0,0035 га, кадастровий номер  0722880700:04:001:7369 від 

05.12.2016,  що знаходиться в селі Рованці Луцького району Волинської області  в зв’язку 

з передачею трасформаторної підстанції  № 687, кабельної лінії 04  кВ  ( КТП-250/10/04 

кВ)  на баланс  ПрАТ «Волиньобленерго».  

          2. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки Ярославу 

Саченку  внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                       Сергій ЯРУЧИК                  

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/375  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для  обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій 

релігійній громаді «Воздвиження Хреста 

Господнього»  с.Коршів. 

 

          Розглянувши клопотання релігійної громади «Воздвиження Хреста Господнього» 

с.Коршів  про надання дозволу на розроблення детального  плану  території  земельної 

ділянки для обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

 в с.Коршів та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  релігійній громаді «Воздвиження Хреста Господнього» с.Коршів  на 

розроблення   детального  плану території  земельної ділянки площею 0,3500 га  для 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в с.Коршів  Луцького 

району Волинської області. 

           2. Детальний план території  земельної ділянки  для обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій в с.Коршів Боратинської сільської ради Луцького 

району подати на затвердження в установленому законом порядку. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/376  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення (відновлення)меж 

земельної  ділянки гр. Ільюк О.В .  

 

          Розглянувши  заяву громадянки Ільюк  Ольги  Володимирівни про надання дозволу 

на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с.Боратин та керуючись п.34 ст. 26  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу 

України, п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні 

положення»,  Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи 

пропозицію  постійної комісії з питань земельних відносин,  природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада       

                                    

В ИР І Ш И Л А : 

 

         1. Надати дозвіл громадянці  Ільюк  Ользі  Володимирівні на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної  ділянки  

( присадибна земельна ділянка)  площею 0,2500 га,  що розташована в селі Боратин 

Боратинської сільської ради. 

         2. Громадянці   Ільюк  Ользі  Володимирівні  розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на 

затвердження до  сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

 

Сільський  голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 
 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/377  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення(відновлення) меж  

земельної  ділянки гр. Казнадзей О.В.  

 

          Розглянувши  заяву громадянина  Казнадзей Олексія  Володимировича  про надання 

дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної  ділянки для ведення особистого селянського господарства  

в с.Лучиці та керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», Законом 

України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  

Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної 

комісії з питань земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та 

екології,  сільська  рада       

                                    

                                                           В ИР І Ш И Л А : 

 

         1. Надати дозвіл громадянину  Казнадзей Олексію  Володимировичу  на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної  

ділянки площею 2,4700 га, для ведення особистого селянського господарства,  що 

розташована в селі Лучиці  Боратинської сільської ради. 

         2. Громадянину  Казнадзей Олексію  Володимировичу   розробити технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та 

подати її на затвердження до  сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

 

Сільський  голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/378  

с.Боратин    

 

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.  

 

          Розглянувши  заяву громадян:  Рихлюк  Анни Віталіївни, Рихлюка Андрія 

Віталійовича, Рихлюка Віталія Адамовича  про надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки 

для ведення особистого селянського господарства  в с.Промінь та керуючись п.34 ст. 26  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  

Земельного  кодексу України, п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності», Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу 

УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  Закону України «Про державний земельний 

кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної комісії з питань земельних відносин,  

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада       

                                    

                                                           В ИР І Ш И Л А : 

 

         1.Надати дозвіл громадянам:  Рихлюк  Анні Віталіївні, Рихлюку Андрію 

Віталійовичу, Рихлюку  Віталію  Адамовичу  на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної  ділянки площею 2,1800 га, 

для ведення особистого селянського господарства,  що розташована в селі Промінь  

Боратинської сільської ради. 

         2. Громадянам:  Рихлюк  Анні Віталіївні, Рихлюку Андрію Віталійовичу, Рихлюку  

Віталію  Адамовичу  розробити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на затвердження до  

сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

Сільський  голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/379  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення (відновлення) меж 

земельної  ділянки гр. Никончук А.Л.  

 

          Розглянувши  заяву громадянки Никончук Алли Леонідівни про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Романівка та керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні 

положення»,  Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи 

пропозицію  постійної комісії з питань земельних відносин,  природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада       

                                    

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1.Надати дозвіл громадянці Никончук Аллі Леонідівні на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної  ділянки  

( присадибна земельна ділянка)  площею 0,2500 га,  що розташована в селі Романівка 

Боратинської сільської ради. 

         2. Громадянці  Никончук Аллі Леонідівні розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на 

затвердження до сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 
 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/380 

  с.Боратин   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Венцель Ю.Л. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Венцель Юрія Леонтійовича та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Венцель Юрію Леонтійовичу  площею 0,2500 га  

кадастровий номер 0722885200:01:001:0030 - для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі 

Радомишль Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Венцель Юрію Леонтійовичу у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       

 
   Ярослав  Саченок 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

05 жовтня 2021року  № 9/381 

  с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки 

 та передачу її у власність Сюйві О.Ф. 

 

Розглянувши  заяву гр. Сюйви Олени Фадеївни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  ведення 

особистого селянського господарства, керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та  комунальної 

власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада                                                          

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

           1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Сюйви Олени Фадеївни площею 2,0622 га, 

кадастровий номер 0722881600:04:000:0007 - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території  Боратинської 

сільської ради  Луцького району Волинської області. 

           2. Передати  гр. Сюйві Олені Фадеївні у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 

Ярослав Саченок  

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року № 9/382  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури Лук’янчуку С.В. 

 

          Розглянувши заяву гр.Лук’янчука Сергія Вікторовича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури  ( адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської  забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с.Боратин та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати дозвіл  гр. Лук’янчуку Сергію Вікторовичу  на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки площею 0,1505 га  для будівництва та 

обслуговування  будівель ринкової  інфраструктури  ( адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської  забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с. Боратин 

Луцького району Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури в селі Боратин Боратинської сільської 

ради Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку.  

           3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Людмила  Сахан 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/383  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Старчевській О.О. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Старчевської  Ольги Олександрівни  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Ратнів для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Старчевській  Ользі Олександрівні площею 0,1400 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Ратнів за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Старчевській О.О. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/384  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр.Старчевському О.О. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Старчевського Сергія Івановича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Ратнів для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Старчевському Сергію Івановичу  площею 0,2500 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Ратнів за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Старчевському С.І. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/385  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для ведення особистого  

селянського господарства  гр.Рудь Г.Т. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Рудь  Галини Тимофіївни про надання   дозволу  на   розробку  

проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Ратнів для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, сільська 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Рудь  Галині Тимофіївні площею 0,2500 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Ратнів за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Рудь  Г.Т. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм  і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/386  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для ведення особистого  

селянського господарства  гр.Камінському С.Г. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Камінського Сергія Григоровича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Ратнів для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Камінському Сергію Григоровичу площею 0,2500 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Ратнів за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Камінському С.Г. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм  і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

05 жовтня 2021 року № 9/387  

с.Боратин    

                                                         

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для ведення особистого  

селянського господарства  гр.Камінській І.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Камінської Ірини Василівни про надання   дозволу  на   

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Ратнів для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

Кодексу України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з  

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Камінській  Ірині Василівні площею 0,2500 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Ратнів за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Камінській І.В. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм  і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 року  № 9/388 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

Вегері  С.В. 

 

          Розглянувши та обговоривши заяву громадянина  Вегери  Сергія  Віталійовича  про 

надання  дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  хоча  б одного виду цільового призначення: для ведення садівництва,  для 

ведення  особистого селянського господарства,  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, для індивідуального дачного 

садівництва, для будівництва гаража  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12, 33, 35, 40 Земельного кодексу України, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити громадянину  Вегері  Сергію  Віталійовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  наступних видів 

цільового призначення: для ведення садівництва,  для ведення  особистого селянського 

господарства,  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, для індивідуального дачного садівництва, для будівництва гаража. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
  Ярослав Саченок 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

               

 РІШЕННЯ                      

 

05 жовтня 2021 року № 9/389  

с.Боратин    

                                                         

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення)  меж 

земельних ділянок проектних польових 

доріг. 

 

 Керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання 

рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», Законом України « Про землеустрій», 

Законом України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.12,22,79-1,83122,123 Земельного кодексу України  та 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань  земельних відносин, планування 

території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології , сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 1.Надати дозвіл  на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою 

формування проектних польових доріг з земель сільськогосподарського призначення, які 

розміщенні на території Боратинської сільської ради (колишньої Гіркополонківської 

сільської ради)  в масивах земельних часток (паїв). 

2. Боратинській сільській раді замовити виготовлення технічної документації в 

проектній організації. 

            3 .Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій   ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/390 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення детальних планів 

території земельних ділянок (цільове  

призначення яких змінюється) 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 

детальних планів території земельних ділянок  (цільове  призначення яких змінюється)  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Вільчинській Ірині Федорівні у наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) з 

кадастровим номером 0722880300:02:001:2145 площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

Відмовити гр. Кулаю Олегу Богдановичу у наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) 

площею 0,3134 га для будівництва та обслуговування магазину непродовольчих товарів в 

с. Рованці. 

Відмовити гр. Гресю Григорію Павловичу у наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) з 

кадастровим номером 0722880700:01:001:0027 площею 0,0621 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Боратин. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

            
            Ярослав  Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/391 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення детального плану 

території земельної ділянки (цільове  

призначення якої змінюється) 

 

Розглянувши та обговоривши заяву державного підприємства «Дослідне господарство 

“Перемога”» про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки  (цільове  призначення якої змінюється)  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, за 

результатами голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити  державному підприємству «Дослідне господарство “Перемога”» у 

наданні дозволу  на розроблення детального плану території земельної ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) з кадастровим номером 0722880500:04:000:0004 площею 

0,5749  га в с. Баківці. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

            
            Ярослав  Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/392 

  с.Боратин    

 

Про  відмову у затвердженні проєктів 

землеустрою щодо  відведення і надання   

земельних ділянок у власність для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

  Розглянувши заяву громадян про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок і надання їх у власність для ведення особистого селянського 

господарства та керуючись ст.ст. 12, 33, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, ст. 26 

п. 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Березюк Марії Семенівні у затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,7181 га, кадастровий номер 

0722885200:01:001:0038, та передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с.  Радомишль. 

Відмовити гр. Березюк Аллі Леонідівні у затвердженні проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,3300 га, кадастровий номер 

0722885200:01:001:0042, та передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с.  Радомишль. 

Відмовити гр.  Партиці Миколі Йосиповичу у затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, кадастровий номер 0722885200:04:000:2803, та 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства за межами 

Боратинської територіальної громади (Радомишльська сільська рада). 

Відмовити гр.  Ліщук Тетяні Володимирівні у затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 2,00 га та передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства за межами Боратинської територіальної громади 

(Радомишльська сільська рада). 

Відмовити гр. Твердому Ігорю Анатолійовичу у затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,2183 га, кадастровий номер 

0722880700:01:001:0068, та передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с.  Боратин. 



Відмовити гр. Денисюку Михайлу Леонідовичу у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,9868 га, кадастровий номер 

0722885200:04:001:0112, та передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с.  Радомишль. 

Відмовити гр.  Медляк Валентині Петрівні у затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 2,00 га, кадастровий номер 

0722885200:04:000:0008, та передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства за межами Боратинської територіальної громади (Радомишльська сільська 

рада). 

Відмовити гр. Гарбарук Анастасії Валеріївні у затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 1,5729 га, кадастровий номер 

0722885200:04:000:0017, та передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Хінцінському Юрію Ярославовичу у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га, кадастровий номер 

0722882900:02:000:0041, та передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Коршів. 

Відмовити гр. Решетняку Володимиру Миколайовичу у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,5776 га, кадастровий номер 

0722883200:01:026:3634, та передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лаврів. 

Відмовити гр. Кохану Сергію Андрійовичу у затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,70 га, кадастровий номер 

0722880700:04:001:0145, та передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Когутаничу Ігорю Володимировичу у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,19 га, кадастровий номер 

0722885100:03:001:0011, та передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Коршовець. 

Відмовити гр. Деркачу Ігорю Ярославовичу у затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,5000 га, та передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства в с.  Радомишль. 

Відмовити гр. Деркач Ларисі Миколаївні у затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,5000 га, та передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства в с.  Радомишль. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
            Ярослав  Саченок 

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/393 

  с.Боратин    

 

Про  відмову у затвердженні проєктів 

землеустрою щодо  відведення і надання   

земельних ділянок у власність для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд 

  Розглянувши заяву громадян про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок і надання їх у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 

186 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології, за результатами 

голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Мамаю Олегу Віталійовичу у затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,14 га, кадастровий номер 

0722880700:04:001:0174, та   у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в с. Рованці (зміна цільового призначення). 

Відмовити гр. Тригоб’юк Марії Василівні у затвердженні проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок площею по 0,2321 га, кадастрові номери 

0722885100:01:001:5436 та 0722885100:01:001:5435, і передачі їх у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. 

Промінь (зміна цільового призначення). 

Відмовити гр. Балаці Тетяні Федорівні у затвердженні проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,5 га, кадастровий номер 0722880700:04:001:8109, 

та   у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с. Рованці (зміна цільового призначення). 

Відмовити гр. Кащенюк Галині Іванівні у затвердженні проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0645 га, кадастровий номер 

0722880700:01:001:0077, та   у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в с. Боратин. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

 
            Ярослав  Саченок 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/394 

  с.Боратин    

 

Про  відмову у затвердженні проєктів 

землеустрою щодо  відведення і надання   

земельних ділянок у власність для  

індивідуального садівництва 

  Розглянувши заяву громадян про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок і надання їх у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд та керуючись ст.ст. 12, 35, 118, 121, 

186 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології, за результатами 

голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Мошковському Олексію Петровичу у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0983 га, кадастровий номер 

0722885200:04:000:2810, та передачі у власність для індивідуального садівництва за 

межами Боратинської територіальної громади (Радомишльська сільська рада). 

Відмовити гр. Кирилову Якову Яковичу у затвердженні проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0980 га, кадастровий номер 

0722885200:04:000:2802, та передачі у власність для індивідуального садівництва за 

межами Боратинської територіальної громади (Радомишльська сільська рада). 

Відмовити гр. Кирилюку Сергію Олексійовичу у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0980 га, кадастровий номер 

0722885200:04:000:2785, та передачі у власність для індивідуального садівництва за 

межами Боратинської територіальної громади (Радомишльська сільська рада). 

Відмовити гр. Павляку Вадиму Васильовичу у затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0935 га, кадастровий номер 

0722885200:04:000:0076, та передачі у власність для індивідуального садівництва за 

межами Боратинської територіальної громади (Радомишльська сільська рада). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК 

 
            Ярослав  Саченок 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/395 

  с.Боратин    

 

Про  відмову у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання   

земельної ділянки у власність для  

будівництва та обслуговування автозаправки 

Данилюк В.О. 

  Розглянувши заяву гр. Данилюк Валентини Олександрівни про затвердження 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і надання її у власність для 

будівництва та обслуговування автозаправки та керуючись ст.ст. 12, 118, 121, 186 

Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Данилюк Валентині Олександрівні у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3042 га, кадастровий номер 

0722885100:01:001:0084, та   у власність для будівництва та обслуговування автозаправки 

в с. Промінь. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК 

 
            Ярослав  Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/396 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для сінокосіння і випасання худоби 

Карпуку  В.М. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Карпука Вадима Миколайовича про 

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для сінокосіння і випасання худоби та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст.12, 34, 93 Земельного кодексу України, враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Карпуку Вадиму Миколайовичу в наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння і випасання 

худоби площею 0,25 га в с. Боратин в оренду, що межує з належною йому ділянкою для 

будівництва та обслуговування житлового будинку з кадастровим номером 

0722880700:01:001:7988. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/397 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення детального плану 

території земельної ділянки  

релігійній організації «Релігійна громада 

Християн Віри Євангельської 

с. Рованці Луцького району» 

 

Розглянувши та обговоривши заяву релігійної організації «Релігійна громада 

Християн Віри Євангельської с. Рованці Луцького району» про надання дозволу на 

розроблення детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування церкви  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити релігійній організації «Релігійна громада Християн Віри 

Євангельської с.  Рованці Луцького району» у наданні дозволу  на розроблення детального 

плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування церкви в с. Рованці.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК 

            
            Ярослав  Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/398 

с.Боратин 

 

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. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву громадян Цики Миколи Миколайовича та Цики 

Світлани Олександрівни про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на ім’я 

їхньої дочки Цики Дарини Миколаївни та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12, 33 Земельного кодексу України, враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити громадянам Цикі Миколі Миколайовичу та Цикі Світлані 

Олександрівні в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,1258 га в с. 

Коршовець на ім’я їхньої дочки Цики Дарини Миколаївни біля належного їй будинку.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/399 

с.Боратин 

 

Про відмову у скасуванні 

рішення Промінської сільської 

ради від 20.10.2017 № 19/7 

Дармовісу О.С. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Дармовіса Олександра Степановича про 

скасування рішення Промінської сільської ради від 20.10.2017 № 19/7 «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,12 га в с.  Промінь для ведення садівництва» на користь сина Дармовіса Максима 

Олександровича, та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Відмовити гр. Дармовісу Олександру Степановичу у заміні рішення Промінської 

сільської ради від 20.10.2017 № 19/7 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га в с.  Промінь для ведення 

садівництва» на користь сина Дармовіса Максима Олександровича. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/400 

с.Боратин 

 

Про відмову у внесенні змін в 

рішення Боратинської сільської 

ради від 23.11.2018 № 6/106 

Назарчук Т.В. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Назарчук Тетяни Володимирівни про 

внесення змін в рішення Боратинської сільської ради від 23.11.2018 № 6/106 «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства», та керуючись  п.34 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, 

за результатами голосування, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Відмовити гр. Назарчук Тетяни Володимирівни у внесенні змін в рішення 

Боратинської сільської ради від 23.11.2018 № 6/106 «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства», а саме змінити площу з 0,30 га на 0,50 га. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 
Ярослав Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/401 

с.Боратин 

 

Про відмову у внесенні змін в 

рішення Промінської сільської 

ради від 14.08.2015 № 32/10 

Левчуку П.М. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Левчука Павла Миколайовича про внесення 

змін в рішення Промінської сільської ради від 14.08.2015 № 32/10 «Про надання дозволу 

на розроблення технічної документації їз землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,20 га в с. 

Коршовець», та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Відмовити гр. Левчуку Павлу Миколайовичу у внесенні змін в рішення 

Промінської сільської ради від 14.08.2015 № 32/10 «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації їз землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,20 га в с. Коршовець», а саме 

замінити слова  «технічна документація» на слово «проект» . 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 
Ярослав Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/402 

с.Боратин 

 

Про відмову в приведенні у 

відповідність рішення 

Боратинської сільської ради  

від 06.09.2011 № 5/19 

Чепіль Г.П. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Чепіль Ганни Петрівни про приведення у 

відповідність рішення Боратинської сільської ради від 06.09.2011 № 5/19 «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства» в с.  Новостав у зв’язку з тим, що термін 

його дії закінчився, та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, за результатами 

голосування, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Чепіль Ганні Петрівні у приведенні у відповідність рішення 

Боратинської сільської ради від 06.09.2011 № 5/19 «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства» в с. Новостав. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 
Ярослав Саченок 

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/403 

с.Боратин 

 

Про відмову в розірванні 

договору оренди земельної 

ділянки та передачі її у власність 

Кужелю В.В. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Кужеля Вадима Васильовича про 

розірвання договору оренди земельної ділянки від 09.11.2018 р. для городництва та 

передачі її у власність та керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 93 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Кужелю Вадиму Васильовичу у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 09.11.2018 р. для городництва площею 0,12 га в с. Рованці, 

кадастровий номер 0722880700:04:001:7710 та передачі ї їу власність. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

 
            Ярослав  Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/404 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні в оренду 

земельних ділянок Панасевичу Р.О. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Панасевича Руслана Олексійовича про 

надання в оренду земельних ділянок площею 3 та 7 га для ведення городництва та 

керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 93 

Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, за 

результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Панасевичу Руслану Олексійовичу у наданні в оренду земельних 

ділянок площею 3 та 7 га для ведення городництва в с. Коршів. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

 
            Ярослав  Саченок 

 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/405 

с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду заяв щодо  

відведення земельних ділянок для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян: Фіалковського Петра Миколайовича, 

Куртіна Віктора Олеговича, Семенюка Павла Івановича, Муравицького Анатолія 

Миколайовича, Яблонського Андрія Миколайовича, Кондратюка Миколи Богдановича, 

Самуська Сергія Вікторовича, Степанчикова Дмитра Васильовича, Йовзик Лариси 

Пилипівни про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, за результатами 

голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,25 га в 

с. Голишів,   гр.  Фіалковському Петру Миколайовичу та  внести пропозицію по даному 

питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,25 га в 

с. Боратин,   гр.  Куртіну Віктору Олеговичу та  внести пропозицію по даному питанню на 

розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,12 га в 

межах Боратинської територіальної громади,   гр.  Семенюку Павлу Івановичу та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  



Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,12 га в 

межах Боратинської територіальної громади,   гр.  Муравицькому Анатолію 

Миколайовичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,0980 га 

в с. Оздів,   гр.  Яблонському  Андрію Миколайовичу та  внести пропозицію по даному 

питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,25 га в 

с. Радомишль,   гр.  Кондратюку Миколі Богдановичу та  внести пропозицію по даному 

питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,25 га в 

с. Оздів,   гр.  Самуську Сергію Вікторовичу та  внести пропозицію по даному питанню на 

розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,25 га,   

гр.  Степанчикову Дмитру Васильовичу та  внести пропозицію по даному питанню на 

розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,25 га,   

гр.  Йовзик Ларисі Пилипівні та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд 

чергової сесії.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

 

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/406 

с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду заяв щодо  

відведення земельних ділянок для  

ведення особистого селянського господарства 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян: Кальчик Анни Павлівни, 

Фіалковського Петра Миколайовича, Петльохи Галини Миколаївни, Андрощука 

Владислава Валерійовича, Кримчука Вадима Степановича, Волкової Діани Андріївни, 

Перванчук Іванни Володимирівни, Пастерука Віктора Володимировича, Маліки Михайла 

Миколайовича, Сюйви Володимира Миколайовича про надання дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  для ведення особистого 

селянського господарства  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, за результатами 

голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  площею 0,10 га в с. Рованці,   гр. Кальчик Анні Павлівні та  

внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  площею 2,00 га в с. Голишів,   гр. Фіалковському Петру 

Миколайовичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  площею 0,20 га в с. Боратин, що виділялась рішенням сесії від 

19.03.2020 №  15/113 для Овдіюк О.В., гр. Петльосі Галині Миколаївні та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 



селянського господарства  площею 2,00 га в с. Городище, Баїв, гр. Андрощуку Владиславу 

Валерійовичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  площею 2,00 га в с. Вікторяни, гр. Кримчуку Вадиму 

Степановичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  площею 0,20 га в с. Радомишль, гр. Волковій Діані Андріївні та  

внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  площею 0,40 га в с. Радомишль, гр. Перванчук Іванні 

Володимирівні та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  площею 0,80 га в с. Суховоля, гр. Пастеруку Віктору 

Володимировичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  площею 1,00 га в с. Радомишль, гр. Маліці Михайлу 

Миколайовичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  площею 2,00 га в с. Рованці, гр. Сюйві Володимиру 

Миколайовичу  та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/407 

с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду заяв щодо  

внесення в списки на отримання 

кредиту по Програмі «Власний дім» 

 

Розглянувши та обговоривши заяву  гр. Грудецької Діани Юріївни, Кулініч Марії 

Андріївни, Романець Ганни Михайлівни, Шмиги Вікторії Павлівни  про внесеня їх в 

списки  на отримання кредиту по Програмі «Власний дім» для будівництва житлового 

будинку  та керуючись  п.27 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», за результатами голосування, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку та інвестицій вивчити питання щодо внесення в список на 

отримання кредиту по Програмі «Власний дім» для будівництва власного житлового 

будинку  гр.  Грудецької Діани Юріївни та  внести пропозицію по даному питанню на 

розгляд чергової сесії.  

 Доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку та інвестицій вивчити питання щодо внесення в список на 

отримання кредиту по Програмі «Власний дім»  для реконструкції власного житлового 

будинку гр.  Кулініч Марії Андріївни та  внести пропозицію по даному питанню на 

розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку та інвестицій вивчити питання щодо внесення в список на 

отримання кредиту по Програмі «Власний дім»  для реконструкції власного житлового 

будинку гр.  Романець Ганни Михайлівни та  внести пропозицію по даному питанню на 

розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку та інвестицій вивчити питання щодо внесення в список на 

отримання кредиту по Програмі «Власний дім»   гр. Шмиги Вікторії Павлівни  та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій. 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/408 

с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду заяви щодо  

надання  земельної ділянки у  

довгострокову оренду Джулінському Л.Л. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву громадянина Джулінського Леоніда 

Леонідовича про надання в довгострокову оренду земельної ділянки  для 

сільськогосподарських потреб в с. Промінь та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, за 

результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання в довгострокову оренду 

земельної ділянки площею 0,6229 для сільськогосподарських потреб в с. Промінь по вул. 

 Перемоги, 24Є гр. Джулінському Леоніду Леонідовичу та  внести пропозицію по даному 

питанню на розгляд чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/409 

с.Боратин    

 

Про  перенесення розгляду заяв 

щодо надання дозволу на розроблення  

детальних планів території земельних 

ділянок 

 

      Розглянувши заяву громадян Шевчука Миколи Аркадійовича та Кухарука 

Мілетія Івановича про надання дозволу на розроблення детальних планів території 

земельних ділянок (цільове призначення яких змінюється) та керуючись п. 34   ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання щодо надання дозволу на 

розроблення детальноих планів території земельних ділянок площею 0,2296 га, 

кадастровий номер 0722880700:04:001:6093 та площею 0,3661 га,  кадастровий номер 

0722880700:04:001:6092 (цільове призначення яких змінюється) для розміщення і 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу в с. Рованці гр. Шевчуку Миколі Аркадійовичу 

та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання щодо надання дозволу на 

розроблення детального плану території земельної ділянки площею 0,3275 га, кадастровий 

номер 0722880700:04:001:0539 (цільове призначення якої змінюється) для розміщення 

автомийки, офісного приміщення, закладу громадського харчування та мотеля в с. Рованці 

гр. Кухаруку Мілетію Івановичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд 

чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Людмила Cахан  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/410 

  с.Боратин    

 

Про  перенесення розгляду заяв 

щодо затвердження детальних планів 

території земельних ділянок 

 

       Розглянувши заяву громадян: Тижука Сергія Петровича, Сцьольної Ольги 

Ярославівни, Бурячка Руслана Віталійовича про затвердження детальних планів території 

земельних ділянок (цільове призначення яких змінюється) та керуючись п. 34   ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання щодо затвердження детального 

плану території земельної ділянки площею 0,1031 га, кадастровий номер 

0722880700:04:001:6539 (цільове призначення якої змінюється) для розміщення та 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу в с. Рованці гр. Тижуку Сергію Петровичу та  

внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання щодо затвердження детального 

плану території земельної ділянки площею 0,2420 га, кадастровий номер 

0722880700:04:001:7995 (цільове призначення якої змінюється) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Рованці гр. 

Сцьольній Ользі Ярославівні та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд 

чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування,  

сільського господарства та екології вивчити питання щодо затвердження детального 

плану території земельної ділянки площею 0,2418 га, (цільове призначення якої 

змінюється) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с.  Боратин гр. Бурячку Руслану Віталійовичу та  внести пропозицію 

по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 
Людмила Cахан 



                                                                            

                                         БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                           ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                     Восьмого скликання 

 

                                             РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/411 

  с.Боратин    

 

Про  перенесення розгляду заяв 

щодо надання дозволу на  

виготовлення паспорта прив’язки 

тимчасової споруди для здійснення  

підприємницької діяльності 

 

               Розглянувши заяву громадян Федчик Олени Борисівни, Леськіва Миколи 

Ігоровича, Мудрика Юрія Петровича про надання дозволу на виготовлення паспорта 

прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності та керуючись п. 

34   ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології вивчити питання щодо надання 

дозволу на виготовлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення 

підприємницької діяльності в с.  Рованці по вул. Гнідавській, 7 гр. Федчик Олені Борисівні 

та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання щодо надання дозволу на 

виготовлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької 

діяльності в с.  Рованці по вул. Гнідавській, 7 гр. Леськіву Миколі Ігоровичу та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання щодо надання дозволу на 

виготовлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької 

діяльності в с.  Рованці по вул. Будівельній, 1 гр. Мудрику Юрію Петровичу та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 
Людмила Cахан 



                                                                          

 

                                      БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                      Восьмого скликання 

 

                                              РІШЕННЯ  

 

05 жовтня 2021 № 9/412 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяв 

про  затвердження   проєктів землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельних  

ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян: Колупанової Віри Василівни, Сітухи 

Інни Олександрівни, Денисюка Володимира Володимировича, Крищука Івана 

Миколайовича про  затвердження   проєктів землеустрою щодо  відведення і надання  

земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства та 

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування,  

сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

          1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проєктів 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельних ділянок у власність площею 0,2443 

га, кадастровий номер 0722882900:01:001:0088 та площею 0,3557 га, кадастровий номер 

0722882900:01:001:0091 для ведення особистого селянського господарства в с. Коршів, гр. 

 Колупановій Вірі Василівні та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд 

чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,4956 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль, кадастровий номер 

0722885200:05:000:0102, гр.  Сітусі Інні Олександрівні та  внести пропозицію по даному 

питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проєктів 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельних ділянок у власність площею 0,10 га, 

кадастровий номер 0722883200:01:001:0138 та площею 0,82 га, кадастровий номер 

0722883200:01:001:0098, площею 0,20 га  кадастровий номер 0722883200:01:001:0118 для 



ведення особистого селянського господарства в с. Лаврів, гр.  Денисюку Володимиру 

Володимировичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,25 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Коршів, кадастровий номер 

0722882900:02:000:0018, гр.  Крищуку Івану Миколайовичу та  внести пропозицію по 

даному питанню на розгляд чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

05 жовтня 2021 № 9/413 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяви 

про  затвердження   проєкту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність для індивідуального  

садівництва Шабалі О.Р. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Шабали Олександра Ростиславовича про  

затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, за 

результатами голосування,  сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

          1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,0614 га  

для індивідуального садівництва в с. Промінь, кадастровий номер 

0722885100:01:001:0051, гр.  Шабалі Олександру Ростиславовичу та  внести пропозицію 

по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

05 жовтня 2021 № 9/414 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяви 

про  затвердження   проєкту землеустрою  

ТОВ «Кріогенсервіс» 

 

Розглянувши та обговоривши заяву ТОВ «Кріогенсервіс» про  затвердження   

проєкту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, цільове призначення якої 

змінюється із земель «для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, для розміщення 

оптового ринку» до земель «для розміщення нового будівництва бази по виробництву 

промислових газів» в с. Полонка, та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, за результатами 

голосування,  сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

          1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із 

земель «для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, для розміщення оптового 

ринку» до земель «для розміщення нового будівництва бази по виробництву промислових 

газів» в с. Полонка, ТОВ «Кріогенсервіс» та  внести пропозицію по даному питанню на 

розгляд чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

05 жовтня 2021 № 9/415 

с.Боратин 

 

Про відмову у проведенні земельних торгів 

ТзОВ «Луцька Аграрна Компанія»  

 

Розглянувши та обговоривши заяву ТзОВ «Луцька Аграрна Компанія» про 

ініціювання проведення земельних торгів земельних ділянок орієнтовною площею 37 га, 

які знаходяться за межами населених пунктів, та керуючись  п.34 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, 

за результатами голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити ТзОВ «Луцька Аграрна Компанія» у проведенні земельних торгів 

земельних ділянок орієнтовною площею 37 га, які знаходяться за межами населених 

пунктів  

к.н. 0722885200:04:000:2171    

к.н. 0722885200:04:000:2177      

к.н. 0722885200:04:000:2168   

к.н. 0722885200:04:000:0580    

к.н. 0722885200:04:000:2164  

к.н. 0722885200:04:000:2175     

к.н. 0722885200:04:000:2180        

к.н. 0722885200:04:000:2167     

к.н. 0722885200:04:000:2174       

к.н. 0722885200:04:000:2176      

к.н. 0722885200:04:000:2169       

к.н. 0722885200:04:000:2173  

к.н. 0722885200:04:000:2172      

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

       

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 року  № 9/416 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

Плисюк О.В. 

 

                          Розглянувши та обговоривши заяву громадянки  Плисюк Ольги 

Валентинівни  про надання  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для ведення  особистого селянського господарства та 

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12, 

33, Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, за 

результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити громадянці Плисюк Ользі Валентинівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення  

особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га біля с. Новостав у 

зв’язку з невідповідністю місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих 

відповідно до генеральних планів населених пунктів та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

 
  Ярослав Саченок 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

05 жовтня 2021 року  № 9/417 

с.Боратин    

 

Про надання відмову у наданні дозволу  

на складання технічної документації із  

землеустрою щодо  встановлення меж  

земельної ділянки Карпюку В.О. 

 

          Розглянувши  заяву громадянина Карпюка Володимира Олексійовича,  про надання 

дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної  ділянки в с.Лаврів та керуючись п.34 ст. 26  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу 

України, п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні 

положення»,  Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи 

пропозицію  постійної комісії з питань земельних відносин,  природокористування, 

сільського господарства та екології,  за результатами голосування, сільська  рада       

                                    

В ИР І Ш И Л А : 

 

         1. Відмовити гр.  Карпюку Володимиру Олексійовичу у наданні дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної  ділянки площею 2,79 га,  що розташована в селі Лаврів.  

         2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/418 

с.Боратин    

 

Про відмову у наданні дозволу  

на складання технічної документації із  

землеустрою щодо  встановлення меж  

земельної ділянки Полонківському 

споживчому товариству 

 

          Розглянувши  заяву Полонківського споживчого товариства,  про надання дозволу 

на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної  ділянки в с.Лаврів та керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні 

положення»,  Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи 

пропозицію  постійної комісії з питань земельних відносин,  природокористування, 

сільського господарства та екології,  за результатами голосування, сільська  рада       

                                    

В ИР І Ш И Л А : 

 

         1. Відмовити Полонківському споживчому товариству у наданні дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної  ділянки,  що розташована в селі Лаврів по вул. Першотрваневій, 21А з правом 

користування земельною ділянкою. 

         2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

  



 
                                           

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                             Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року  № 9/419 

с.Боратин    

 

Про відмову у затвердженні технічної  

документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок та передачу її  

у власність  

        

            Розглянувши  заяву громадян Цьось Лілії Василівни, Теребуса Віктора 

Володимировича та технічні документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок для  будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд, керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст.12, 118 Земельного  кодексу України,  п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та  комунальної 

власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  за результатами голосування, сільська рада   

 

                                                              В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Відмовити гр. Цьось Лілії Василівні у затвердженні технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  площею 0,0896 

га, кадастровий номер 0722880700:04:001:0155, та передачі в оренду для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Рованці. 

Відмовити гр. Теребусу Віктору Володимировичу у затвердженні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  

площею 0,1500 га, кадастровий номер 0722885100:03:001:6407, та передачі у власність 

для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в с.  Новостав. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
            Ярослав  Саченок 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

     05 жовтня 2021 № 9/420 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяв 

про надання дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки   

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян Моренчука Андрія Анатолійовича, 

Яницького Юрія Степановича про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та керуючись  

п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  природокористування, 

сільського господарства та екології, за результатами голосування,  сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

          1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки площею 0,12 га  для будівництва будинку побуту в с. Баїв, гр.  Моренчуку Андрію 

Анатолійовичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки площею 10,3 га  для ведення (фермерського) господарства в с. Коршів, гр. 

Яницькому Юрію Степановичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд 

чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

05 жовтня 2021 № 9/421 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяв 

про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки   

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян Крещук Оксани Віталіївни, Кащенюк 

Галини Іванівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та 

екології, за результатами голосування,  сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

          1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

площею 2,6242 га  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, гр. 

 Крещук Оксані Віталіївні та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової 

сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

площею 0,0645 га, кадастровий номер 0722880700:04:001:0155 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будвель та споруд в с. Боратин,  

 гр. Кащенюк Галині Іванівні та  внести пропозицію по даному питанню на 

розгляд чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 року  № 9/422 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу на 

облаштування земельної ділянки 

під автостоянку Веремчуку С.В. 

 

          Розглянувши та обговоривши заяву громадянина  Веремчука Степана 

Васильовича  про надання  дозволу на облаштування земельної ділянки  під автостоянку 

та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 

Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, за 

результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Веремчуку Степану Васильовичу  у наданні дозволу на 

облаштування земельної ділянки під автостоянку площею 0,40 га в с. Рованці по вул. 

Європейській, 4, кадастровий номер 0722880700:04:001:7140. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
  Ярослав Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 року  № 9/423 

с.Боратин 

 

Про відмову у наданні дозволу  

на складання технічної документації із  

землеустрою щодо  встановлення меж  

земельної ділянки ТзОВ «ВОЛИНЬ 

ВЕСТ ВІНД-2» 

 

          Розглянувши  заяву товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬ ВЕСТ 

ВІНД- 2»  про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки на які поширюється право сервітуту 

щодо шести частин (площею до 0,0204 га) земельної ділянки з кадастровим номером 

0722880700:05:0004104, площею 43,0701 га, що розташовані на території Боратинської 

сільської ради Луцького району Волинської області для будівництва, розміщення і 

експлуатації споруд опорних конструкцій повітряних ліній електропередачі та керуючись 

п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 100, 101, 

102 Земельного  кодексу України, враховуючи пропозицію  постійної комісії з питань 

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології,  за 

результатами голосування, сільська  рада       

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД- 2»  

у наданні дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної  ділянки, на які поширюється право сервітуту щодо шести 

частин (площею до 0,0204 га) земельної ділянки з кадастровим номером 

0722880700:05:0004104, площею 43,0701 га, що розташовані на території Боратинської 

сільської ради Луцького району Волинської області для будівництва, розміщення і 

експлуатації споруд опорних конструкцій повітряних ліній електропередачі. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 № 9/424 

с.Боратин 

 

Про відмову в виведенні 

земельної ділянки з  

комплексної забудови Усік Л.Є.  

 

Розглянувши та обговоривши заяву  гр. Усік Лариси Євгеніївни про веведення 

земельної ділянки з кадастровим номером 0722881600:02:001:3559 з комплексної забудови 

с.  Оздів та надання їй статусу індивідуальної забудови,  керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 39, 40 Земельного кодексу 

України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Усік Ларисі Євгеніївні у веведенні земельної ділянки з 

кадастровим номером 0722881600:02:001:3559 з комплексної забудови с.  Оздів та 

надання їй статусу індивідуальної забудови. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
 Ярослав Саченок 

  



 

 

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                              Восьмого скликання 

 

                                                   РІШЕННЯ  

 

05 жовтня 2021року № 9/425 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяви 

про  затвердження   проєкту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Андрущаку А.А. 

(зміна цільового призначення) 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадянина Андрущака Андрія 

Анатолійовича про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення і надання у 

власність земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель та споруд об’єктів передачі електроенергії та теплової енергії (зміна цільового 

призначення) в с. Рованці та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, за результатами 

голосування,  сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

          1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання у власність земельної ділянки площею 0,2802 га, 

кадастровий номер 0722880700:04:001:8009 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електроенергії та теплової енергії 

(зміна цільового призначення) в с. Рованці, гр.  Андрущаку Андрію Анатолійовичу та  

внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

 

 



 

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                              Восьмого скликання 

 

                                                   РІШЕННЯ  

 

05 жовтня 2021 року № 9/426 

с.Боратин 

 

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.    

 

 

           Розглянувши  заяву Федчука Тараса Романовича від 28.08.2021 про надання 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 та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст.ст.12,35,118 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада 

 

В И Р І Ш ИЛ А : 

 

            1. Відмовити Федчуку Тарасу Романовичу у 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, у зв’язку з належністю земель, зазначених у графічних матеріалах  до територій  

зелених насаджень спеціального призначення. 

             2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології (голова 

комісії – Петро Янюк). 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК   

 

 

 

 

 

 



 

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                              Восьмого скликання 

 

                                                   РІШЕННЯ  

05 жовтня 2021 року № 9/427 

с.Боратин 

 

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.    

 

 

           Розглянувши  заяву Янюка  Богдана  Володимировича від 28.08.2021 про надання 

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 та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст.12,35,118 Земельного кодексу України, враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада 

 

В И Р І Ш ИЛ А : 

 

            1. Відмовити  Янюку  Богдану  Володимировичу у 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, у зв’язку з належністю земель, зазначених у графічних матеріалах  до 

територій  зелених насаджень спеціального призначення. 

            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології (голова 

комісії – Петро Янюк). 

 

 

 

Сільський голова                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК   

 

 

 

 

 



 

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                              Восьмого скликання 

 

                                                   РІШЕННЯ  

 

05 жовтня 2021 року № 9/428 

с.Боратин 

 

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.    

 

 

           Розглянувши  заяву Янюка  Олега  Володимировича від 28.08.2021 про надання 

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 та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст.12,35,118 Земельного кодексу України, враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада 

 

В И Р І Ш ИЛ А : 

 

            1. Відмовити  Янюку  Олегу  Володимировичу у 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, у зв’язку з належністю земель, зазначених у графічних матеріалах  до територій  

зелених насаджень спеціального призначення. 

             2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології (голова 

комісії – Петро Янюк). 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК   

 

 

 

 


