
                                                                         
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

15.07. 2019_№  10/10_                                                                        

 с. Боратин   

 

Про  затвердження  проекту 

землеустрою щодо відведення 

і надання земельної  ділянки у  

власність.  

 

 

           Розглянувши  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Марчуку  

Андрію  Володимировичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 

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

позитивне рішення постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  Боратинська  сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Андрію  Володимировичу  площею  0,1280 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 графа 35 – під 

житловою забудовою), яка знаходиться в с.Боратин  Боратинської сільської ради, кадастровий 

номер 0722880700:01:001: 8716  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  Код цільового призначення згідно 

КВЦПЗ – Секція В 02.01. 

           2. Передати у власність земельну ділянку загальною площею  0,1280га гр. Марчуку  

Андрію  Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1280 га гр. Марчуку  Андрію  Володимировичудля будівництва та обслуговування 

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

           4. Спеціалісту землевпоряднику Саченку Я.Г.внести відповідні зміни в земельно-

облікові документи. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 
 

 

 



                                                                              
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

15.07. 2019_№  10/11_                                                                        

 с .Боратин   

 

Про  затвердження  проекту 

землеустрою щодо відведення 

і надання земельної  ділянки у  

власність.  

 

 

           Розглянувши  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Ніколаєву  

Олександру  Михайловичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 

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

позитивне рішення постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  Боратинська  сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Олександру  Михайловичу   площею  0,2442 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 графа 35 – під 

житловою забудовою), яка знаходиться в с.Рованці  Боратинської сільської ради, кадастровий 

номер 0722880700:04:001: 7652  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  Код цільового призначення згідно 

КВЦПЗ – Секція В 02.01. 

           2. Передати у власність земельну ділянку загальною площею  0,2442 га гр. Ніколаєву  

Олександру  Михайловичу   для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,2442  га гр. Ніколаєву  Олександру  Михайловичу   для будівництва та обслуговування 

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

           4. Спеціалісту землевпоряднику  Саченку Я.Г.внести відповідні зміни в земельно-

облікові документи. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

15.07. 2019_№  10/12_                                                                        

 с .Боратин   

 

Про  затвердження  проекту 

землеустрою щодо відведення 

і надання земельної  ділянки у  

власність.  

 

 

           Розглянувши  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Сігуа  Денису  

Олександровичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 34 ч. 1  

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

рішення постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, будівництва, 

благоустрою, охорони природи та екології,  Боратинська  сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Денису  Олександровичу   площею  0,1200 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 графа 35 – під 

житловою забудовою), яка знаходиться в с.Боратин  Боратинської сільської ради, кадастровий 

номер 0722880700:01:001: 8731  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  Код цільового призначення згідно 

КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

           2. Передати у власність земельну ділянку загальною площею  0,1200 га гр. Сігуа  Денису  

Олександровичу  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1200   га гр.Сігуа  Денису  Олександровичу   для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

           4. Спеціалісту землевпоряднику  Саченку Я.Г.внести відповідні зміни в земельно-

облікові документи. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 
 

 

 



                                                                
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

15.07. 2019_№  10/13_                                                                        

 с .Боратин   

 

Про  затвердження  проекту 

землеустрою щодо відведення 

і надання земельної  ділянки у  

власність.  

 

 

           Розглянувши  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бойчуну  

Петру  Антоновичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 34 ч. 1  

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

рішення постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, будівництва, 

благоустрою, охорони природи та екології,  Боратинська  сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Петру  Антоновичу   площею  0,1200 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 графа 35 – під 

житловою забудовою), яка знаходиться в с.Боратин  Боратинської сільської ради, кадастровий 

номер 0722880700:01:001: 8718  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  Код цільового призначення згідно 

КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

           2. Передати у власність земельну ділянку загальною площею  0,1200 га гр. Бойчуну  

Петру  Антоновичу   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1200   га гр.Бойчуну  Петру  Антоновичу   для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

           4. Спеціалісту землевпоряднику  Саченку Я.Г.внести відповідні зміни в земельно-

облікові документи. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.07.2019  №  10/14 

     с. Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

Розглянувши  заяву  гр.  Гацик Людмили  Іванівни  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства,  проект  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст. 12, 81, 118, 121, 125 Земельного 

кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, п.5 ст.16 

Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи  пропозицію 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.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №7/66  від  22.12.2018 , проект 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Гацик  Людмилі  Іванівні, площею  0,1458 га 

(згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться в с. Боратин  Боратинської сільської 

ради,  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового призначення згідно КВЦПЗ 

– Секція А 01.03. Кадастровий номер 0722880700: 01:001: 8714.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею0,1458  га  гр.Гацик  Людмилі  Іванівні  для 

ведення особистого селянського господарства. 

           3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею0,1458 

га  гр.15 Гацик  Людмилі  Іванівнідля  ведення  особистого селянського господарства. 

           4.  Спеціалісту землевпоряднику Саченку Я.Г. внести відповідні зміни в земельно-облікові  

документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                                                        С.О. Яручик       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.07.2019  №  10/15 

     с. Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

Розглянувши  заяву  гр.  Сенюти  Галини  Іванівни  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства,  проект  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст. 12, 81, 118, 121, 125 Земельного 

кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, п.5 ст.16 

Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи  пропозицію 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.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 7/65  від  22.12.2018 , проект 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Сенюті  Галині  Іванівні, площею  0,1458 га (згідно 

форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться в с.Боратин  Боратинської сільської ради,  

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – 

Секція А 01.03. Кадастровий номер 0722880700: 01:001: 8715.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,1458  га  гр. Сенюті  Галині  Іванівні  для 

ведення особистого селянського господарства. 

           3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 0,1458 

га   гр. Сенюті  Галині  Іванівні  для  ведення  особистого селянського господарства. 

           4.  Спеціалісту  землевпоряднику Саченку Я.Г. внести відповідні  зміни в земельно-облікові  

документи. 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                                                         С.О. Яручик       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.07.2019  №  10/16 

     с. Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

Розглянувши  заяву  гр.  Мельник  Ірини  Василівни  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  для ведення особистого селянського господарства,  проект  землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст. 12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, 

п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про 

державний земельний кадастр», враховуючи  пропозицію 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.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 11/55  від  25.05.2017, проект 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Мельник  Ірині  Василівні, площею  0,0334 га 

(згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться в с. Голишів  Боратинської сільської 

ради,  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового призначення згідно КВЦПЗ 

– Секція А 01.03. Кадастровий номер 0722880700: 09:000: 0001.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,0334 га  гр. Мельник  Ірині  Василівні  

для ведення особистого селянського господарства. 

           3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 0,0334 

га   гр. Мельник  Ірині  Василівні  для  ведення  особистого селянського господарства. 

           4.  Спеціалісту  землевпоряднику Саченку Я.Г. внести відповідні  зміни в земельно-облікові  

документи. 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                                                       С.О. Яручик       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.07.2019  №  10/17 

     с. Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

Розглянувши  заяву  гр.  Казакова  Андрія  Миколайовича  про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства,  проект  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст. 12, 81, 118, 121, 125 Земельного 

кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, п.5 ст.16 

Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи  пропозицію 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.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 19/6  від  03.09.2013, проект 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Казакову  Андрію  Миколайовичу, площею  

0,4000 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться в с. Промінь  Боратинської 

сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового призначення згідно 

КВЦПЗ – Секція А 01.03. Кадастровий номер 0722885100: 01:001: 5150.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,4000 га  гр. Казакову  Андрію  

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства. 

           3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 0,4000 

га   гр. Казакову  Андрію  Миколайовичу  для  ведення  особистого селянського господарства. 

           4.  Спеціалісту  землевпоряднику  Сафоновій А.А. внести відповідні  зміни в земельно-облікові  

документи. 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                                                       С.О. Яручик       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.07.2019  №  10/18 

     с. Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

Розглянувши  заяву  гр.  Щербик  Ніни  Володимирівни  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства, проект  землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст. 12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, 

п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про 

державний земельний кадастр», враховуючи  пропозицію 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.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 14/5  від  30.01.2017, проект 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Щербик  Ніні  Володимирівні, площею  0,1800 га 

(згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться в с. Мстишин  Боратинської сільської 

ради,  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового призначення згідно КВЦПЗ 

– Секція А 01.03. Кадастровий номер 0722885100: 05:001: 4934 

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,1800 га  гр. Щербик  Ніні  Володимирівні  

для ведення особистого селянського господарства. 

           3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 0,1800 

га   гр. Щербик  Ніні  Володимирівні  для  ведення  особистого селянського господарства. 

           4.  Спеціалісту  землевпоряднику Сафоновій А.А. внести відповідні  зміни в земельно-облікові  

документи. 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                                                     С.О. Яручик       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.07.2019  №  10/19 

     с. Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

Розглянувши  заяву  гр.  Лисак  Марії  Іванівни  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства,  проект  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст. 12, 81, 118, 121, 125 Земельного 

кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, п.5 ст.16 

Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи  пропозицію 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.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 15-6.8/2017  від  08.09.2017, 

проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  гр. Лисак Марії  Іванівні, площею  0,1500 га 

(згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться в с. Городище  Боратинської сільської 

ради,  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового призначення згідно КВЦПЗ 

– Секція А 01.03. Кадастровий номер 0722880300: 02:001: 3443 

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,1500 га  гр. Лисак  Марії  Іванівні  для 

ведення особистого селянського господарства. 

           3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 0,1500 

га гр. Лисак  Марії  Іванівні  для  ведення  особистого селянського господарства. 

           4.  Спеціалісту  землевпоряднику Мороз М.П. внести відповідні  зміни в земельно-облікові  

документи. 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                                                      С.О. Яручик       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.07.2019  №  10/20 

     с. Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

Розглянувши  заяву  гр.  Лисенко  Оксани  Адамівни  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства,  проект  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст. 12, 81, 118, 121, 125 Земельного 

кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, п.5 ст.16 

Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи  пропозицію 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.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 8/99  від  29.03.2019, проект 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  гр. Лисенко Оксані Адамівні, площею  0,0660 га 

(згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться в с. Новостав Боратинської сільської 

ради,  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового призначення згідно КВЦПЗ 

– Секція А 01.03. Кадастровий номер 0722880700: 03:001: 6434 

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,0660 га  гр. Лисенко Оксані Адамівні  

для ведення особистого селянського господарства. 

           3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 0,0660 

га гр. Лисенко Оксані  Адамівні  для  ведення  особистого селянського господарства. 

           4.  Спеціалісту  землевпоряднику Саченку Я.Г. внести відповідні  зміни в земельно-облікові  

документи. 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                                                        С.О. Яручик       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15.07.2019  №  10/21 

      с. Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

Розглянувши  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Ковальчуку  

Тарасу  Володимировичу  та керуючись ст. 12, 33, 118, 121, 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, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Ковальчуку  Тарасу  

Володимировичу, загальною площею  0,0618 га (згідно форми  № 6-зем рядок 23 графа 7 –багаторічні  

насадження), яка знаходиться в с. Промінь (садівниче товариство «Промінь») Боратинської сільської 

ради,  для  індивідуального садівництва. Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.05.   

Кадастровий номер 0722885100: 01:001: 5781.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку загальною  площею 0,0618 га гр. Ковальчуку  Тарасу  

Володимировичу   для індивідуального  садівництва. 

           3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 0,0618  

га гр. Ковальчуку  Тарасу  Володимировичу  для  індивідуального  садівництва. 

           4.  Спеціалісту  землевпоряднику  сільської ради Сафоновій А.А внести відповідні  зміни в 

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський   голова                                                                                                                        С.О. Яручик       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15.07.2019  №  10/22 

      с. Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

Розглянувши  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Кателику  

Андрію  Івановичу  та керуючись ст. 12, 33, 118, 121, 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, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Кателику  Андрію  

Івановичу, загальною площею  0,0561 га (згідно форми  № 6-зем рядок 23 графа 7 –багаторічні  

насадження), яка знаходиться в с. Промінь (садівниче товариство «Промінь») Боратинської сільської 

ради,  для  індивідуального садівництва. Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.05.   

Кадастровий номер 0722885100: 01:001: 5780.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку загальною  площею 0,0561 га гр. Кателику  Андрію  

Івановичу  для індивідуального  садівництва. 

           3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 0,0561  

га гр.Кателику  Андрію  Івановичу для  індивідуального  садівництва. 

           4.  Спеціалісту  землевпоряднику  сільської ради Сафоновій А.А внести відповідні  зміни в 

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                                                                         С.О. Яручик       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15 .07.2019  №  10/23 

      с. Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове призначення якої 

змінюється) гр. Смітюху  Дмитру  Івановичу,  відповідно до  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні, ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  Земельного кодексу України, Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

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

комісії  з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології,   Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

               1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється,  гр. Смітюху  Дмитру  Івановичу   площею 

0,2331 га, яка розташована в с. Рованці  Луцького району  Волинської області для будівництва та 

обслуговування  шиномонтажу, автомийки, СТО та магазину  будматеріалів. Кадастровий номер  

0722880700:04:001:5965. 

              2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,2331 га гр. Смітюху  Дмитру  

Івановичу з  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка)  під будівництво та обслуговування  шиномонтажу, автомийки, СТО та магазину  

будматеріалів. Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 03 підрозділ 03.07. 

               3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та виготовити 

документи, що посвідчують речове право власності на неї.      

               4. Спеціалісту землевпоряднику сільської ради 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, планування території, будівництва,  благоустрою,  охорони природи та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                                            С.О. Яручик        

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15 .07.2019  №  10/24 

      с. Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове призначення якої 

змінюється) гр. Смітюху  Дмитру  Івановичу,  відповідно до  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні, ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  Земельного кодексу України, Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

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

комісії  з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології, Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

            1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється,  гр. Смітюху  Дмитру  Івановичу   площею 0,3973 га,   

яка розташована в с. Рованці  Луцького району  Волинської області для розміщення автостоянки. 

Кадастровий номер  0722880700:04:001:7595. 

           2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,3973 га гр. Смітюху  Дмитру  

Івановичу з  ведення особистого селянського господарства під розміщення автостоянки. Код цільового 

використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 03 підрозділ 03.07. 

           3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та виготовити 

документи, що посвідчують речове право власності на неї.      

           4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  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, планування території, будівництва,  благоустрою,  охорони природи та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                                           С.О. Яручик        

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.07.2019  №  10/25 

     с. Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

Розглянувши  заяву  гр.  Магдюка  Андрія  Михайловича  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства,  проект  

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки та керуючись ст. 12, 81, 118, 121, 125 Земельного 

кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, п.5 ст.16 

Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи  пропозицію 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.Затвердити, розробленийі відповідно до рішення сільської ради № 15/6  від  03.03.2017, проект 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  гр. Магдюку  Андрію Михайлович, площею  0,9800 

га ( земельна ділянка площею 0,2273 га – кадастровий номер 0722885100:04:001:4656, земельна ділянка 

площею 0,3227 га – кадастровий номер 0722885100:04:001:4654, земельна ділянка площею 0,1500 га – 

кадастровий номер 0722885100:04:001:4655, земельна ділянка площею 0,2800 га – кадастровий номер 

0722885100:04:001:4653) (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться в с. Лучиці 

Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового 

призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.03.    

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,9800 га  гр. Магдюку  Андрію 

Михайловичу  для ведення особистого селянського господарства. 

           3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 0,9800 

га гр. Магдюку  Андрію  Михайловичу  для  ведення  особистого селянського господарства. 

           4.  Спеціалісту  землевпоряднику Сафоновій А.А. внести відповідні  зміни в земельно-облікові  

документи. 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                                                        С.О. Яручик       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.07.2019  №  10/26 

     с. Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

Розглянувши  заяву  гр. Душак  Марини Анатоліївни про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  для ведення особистого селянського господарства,  проект  землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст. 12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, 

п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про 

державний земельний кадастр», враховуючи  пропозицію 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.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 8/99  від  29.03.2019, проект 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  гр. Душак  Марині Анатоліївні, площею 0,1311 га, 

яка знаходиться в селі Городище Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 03:001: 6434 

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,1311 га  гр. Душак  Марині  Анатоліївні  

для ведення особистого селянського господарства. 

           3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 0,1311 

га гр. Душак  Марині  Анатоліївні  для  ведення  особистого селянського господарства. 

           4.  Спеціалісту  землевпоряднику Мороз М.П. внести відповідні  зміни в земельно-облікові  

документи. 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                                                         С.О. Яручик       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15 .07.2019  №  10/27 

      с. Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення  земельної ділянки  

для надання в оренду. 

 

           Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  оренду   громадянину  

Москвичу  Віталію  Степановичу та керуючись п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 93, 124, 186-1, 198 та пунктом 12 перехідних положень  Земельного  

кодексу України,  ст.4, 5, 6 Закону України« Про оренду землі», Законом України  «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування  земель  державної та комунальної 

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

питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології, Боратинська  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  оренду терміном на 10 

років громадянину Москвичу  Віталію  Степановичу,  площею 

1,0813 га (згідно форми 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка розташована в селі  Боратин   Боратинської 

сільської ради  для розміщення та експлуатації основних, підсобних  і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер 

0722880700:01:001: 8732 .   

            2. Передати в оренду терміном на 10 років земельну ділянку площею 1,0813 га  громадянину 

Москвичу  Віталію Степановичу для розміщення та експлуатації основних, підсобних  і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  (код цільового 

використання згідно КВЦПЗ – секція J  розділ 11 підрозділ 11.02).  

           3. Встановити  орендну плату за земельну ділянку в розмірі  3% від нормативної  грошової оцінки 

земельної ділянки в рік.  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. Виготовити у відповідному порядку документи, що посвідчують  речове право оренди на 

земельну ділянку та провести її державну реєстрацію.  

           5. Спеціалісту землевпоряднику сільської ради внести відповідні  зміни в земельно-облікову 

документацію. 

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології. 

 

Сільський  голова                                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 


