
 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

10.07. 2020  №  16/2 

  с.Боратин 

 

Про затвердження  порядку денного 

шістнадцятої сесії  сьомого скликання  

Боратинської сільської ради. 

 

                 Відповідно до  пункту 14 статті  46  Закону України «Про місцеве  самоврядування 

в Україні», сільська рада  

                                       

В И Р І Ш И Л А: 

 

          Затвердити для розгляду шістнадцятої сесії сільської ради такий порядок денний:  

         1. Про обрання комісії для підрахунку голосів поіменного голосування. 

             Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

         2. Про затвердження порядку денного шістнадцятої сесії сьомого скликання  

Боратинської сільської ради.                             

             Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

         3. Про звіт поліцейських офіцерів громади за І півріччя  2020 року.  

             Інформують:  Микола Парфелюк, Сергій Токарський – поліцейські  офіцери 

громади    

         4. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік. 

              Інформує: Сергій  Яручик – сільський голова. 

          5. Про встановлення  місцевих податків і зборів  на 2021 рік на території Боратинської 

сільської ради. 

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          6. Про затвердження  Програми « Поліцейський офіцер громади»  на 2020-2022 роки.     

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          7. Про затвердження Програми  покращення функціонування Центру обслуговування 

платників Луцької державної податкової інспекції Луцького правління ГУ ДПС у 

Волинській області на 2020-2021 роки.  

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           8. Про затвердження Програми соціального захисту дітей, профілактики 

бездоглядності та правопорушень у дитячому середовищі на території Боратинської 

сільської ради на 2020-2024 рік. 

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            9. Про внесення змін до Комплексної Програми соціального захисту населення  

Боратинської сільської ради на 2018-2020 роки. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 



        10. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Боратин».  

              Інформує: Сергій  Яручик – сільський голова. 

        11. Про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів Боратинської 

сільської ради. 

              Інформує: Сергій  Яручик – сільський голова. 

        12. Про внесення змін до рішення сільської ради  від 24.12.2019 № 13/7  «Про  бюджет 

об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік»  

              Інформує:  Сергій  Яручик – сільський голова. 

        13. Про затвердження нормативно-грошової оцінки земель в селах  об’єднаної 

територіальної громади.   

              Інформує: :  Сергій  Яручик – сільський голова. 

        14. Про заходи щодо безпечного посіву протруєного пестицидами насіння на території  

Боратинської сільської ради.   

              Інформує: Сергій  Яручик – сільський голова. 

        15. Про затвердження  містобудівної документації «Генеральний план села Рованці» 

 Волинської області Луцького району 

              Інформує: Сергій  Яручик – сільський голова 

        16. Про надання дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту с. Рованці Луцького району Волинської області.  

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

        17. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

обслуговування  складів мінеральних добрив. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

        18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Костюкевич  Г.Т. 

              Інформує: Сергій  Яручик – сільський голова 

        19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Онищуку О.В. 

              Інформує: Сергій  Яручик – сільський голова 

        20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Генц В.С. 

              Інформує: Сергій  Яручик – сільський голова 

        21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Мельник І.Р. 

              Інформує: Сергій  Яручик – сільський голова 

        22. Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення і надання земельної  

ділянки у власність Ходорчуку Я.Ю. 

              Інформує: Сергій  Яручик – сільський голова 

        23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Ходорчуку Р.Ю. 

              Інформує: Сергій  Яручик – сільський голова 

        24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Рубіновій О.І. 

               Інформує: Сергій  Яручик – сільський голова 

         25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Олейнику І.Ю. 

               Інформує: Сергій  Яручик – сільський голова 

        26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Пусі О.Ф. 

                Інформує: Сергій  Яручик – сільський голова 



         27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Шмідту О.Є. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кононову В.М. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Медвєдєву Е.О. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Максимчуку В.О. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мартинюк В.О. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Головешку С.І. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Іванченко А.Б. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Марчуку В.П. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Бандурі О.В. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Васильчуку О.С. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Варголяку О.В. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Киричук С.А. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Панасюку О.І. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кравчуку О.О. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Регешук Н.П.  

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Боярин Л.С. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова        

         43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Пільо С.Ф. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 



          44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Патуті Т.В. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Пігулі А.Б. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          46.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Колбун А.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Пігулі Р.І. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          48.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кокоші П.О. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          49.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кокоші О.М. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

         50.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Ханас С.М. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Гальчуну М.Д. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Прокопчуку Л.С. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Остапюку В.Л.  

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Сидорчук Н.В.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Черняку Я.Я.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Боблях О.М.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Гачуковій О.О.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Денисюк А.С.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Майструк І.Г.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  

           60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Максимчуку О.В.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 



           61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Стаднюку П.П.  

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Лебединському П.М.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Максимчук А.П.  

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Ільюку Г.В.  

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кузьомкіну Д.В.  

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Борсук Т.М.  

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Степанову Д.В.   

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Лисюк Н.П.   

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           69.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Юровчук П.Г.   

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Качулі І.М.   

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Бондар О.Ф.   

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Безушкевич С.М.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Матящуку А.В.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Кулаю О.Б.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Подольському І.Д. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           76. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Бойко С.М. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

         77. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Шевчуку С.Л. 



                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          78. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Ходорчук О.П. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 
          79. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Сацю А.М.  

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          80. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Сацю А.М.  

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          81. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки Релігійній громаді Спасителя Миколая Чудотворця. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          82. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова     

           83. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Шикун Г.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова     

            84. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Тіхоновій Є.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  

           85. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель ринкової інфраструктури Златогорському О.Є. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 
           86. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування промислово-складських приміщень Солосі П.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           87. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування промислово-складських приміщень ТзОВ «СОЛЮШЕНС 

МЕНЕДЖМЕНТ». 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           88. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу її в оренду ТОВ «Луцька аграрна компанія». 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 
           89. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,2464 га. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            90. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

2,2769 га. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 
             91. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

1,9081 га. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             92. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,6324 га. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    
           93. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,7206 га. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 



           94. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,1965 га. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           95. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,4315 га. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 
           96. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

1,8442 га. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           97. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Янюку П.Д. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 
           98. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Мохнєву Ю.М.  

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            99. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 
          100. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Романюк Т.М.  

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 
          101. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          102. Про надання дозволу на розроблення плану детального планування території 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд ТзОВ «ТЕРРА-КАПІТАЛ».  

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  

          103. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки, розташованої в межах населеного пункту Рованці Боратинської сільської ради 

Луцького району Волинської області. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          104. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу Семеніхіній 

Н.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           105. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

Карпуку М.С. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            106. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

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) Лагановській В.Ф. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          107. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Ярмольчуку В.К. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 



          108. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва автостоянки з продажу автомобілів та СТО Ляшуку 

Ю.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          109. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Шолотюку Д.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  

          110. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Опанасик К.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          111. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Омельчук Г.М. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  
           112. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі Ільюку С.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова             

          113. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для комерційної діяльності- будівництва та обслуговування виробничої 

бази будівельного підприємства Корецькому А.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова      

          114. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

Русінову Ю.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова      
          115. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Марчуку Н.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова      

          116. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Гуль В.І. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова      
          117. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Орешко Н.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова      
          118. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Гіжуку Ю.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова      
          119. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Боровській Л.Я. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

           120. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Боровському В.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    



           121. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Рожій  Л.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

           122. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    
           123. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    
            124. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування заводу будматеріалів і складських 

приміщень ПП «Спецбудкомплекс». 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    
             125. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування автозаправки Данилюк В.О. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова       

            126.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

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

О. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова       

            127. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Марчук К.Я. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова       

            128. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва. 

                    Інформує: Сергій  Яручик – сільський голова       

            129. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Стельмаху Р.С.  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова       

           130. Про надання дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Артюх В.Г.  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова       

           131. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Максимчуку Р.В.  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова       

           132. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Петруку О.Р.  

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова       

           133. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Бахарєвій В.В.  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

            134. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр.Терещенко О.М. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    



           135. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Терпяку Ю.А.  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

           136. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Качмар Г.М.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    
            137. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Яковлюк В.М.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    
            138. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Кохану Б.А. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

            139. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Ящуку В.М. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

            140. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення   

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

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

            141. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення   

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

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

            142. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

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

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

            143. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарськиїх 

будівель і споруд громадянам Пилипчук Т.П., Одінцову В.В., Грейц О.В. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

            144. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Боярину Р. А. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

            145. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

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

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

          146. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

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

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

            147. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Парафін Н.В.  

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова    

            148. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

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

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  

            149. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Літвинчуку Н.В. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            150. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

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

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 



            151. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Фірчук К.О. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            152. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

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

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            153. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Чикун М.Я. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            154. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

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

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           155. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Терпяку Ю.А. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           156. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

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

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           157. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

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

          158. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Дмитрук Б.Б. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  

          159. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Івлевій Л.О. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  

          160. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Купчику В.І.  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова  

          161. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Вітюку І.Л.  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          162. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Гаврилюку Ю.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова          
         163. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Зимі Т.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова                  
         164. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Ткачу Я.М. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова                  

         165. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Лук’янчук М.С. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

         166. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Стрільчук Т.В.  

                 Інформує: Сергій  Яручик – сільський голова                  

         167. Про звільнення від сплати земельного податку. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова                  

         168. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення   

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

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова                  



         169. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Плюті Л.М. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова                  

         170. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Черняк Н.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова                  

          171. Про делегування функції замовника з будівництва та експлуатації електричних 

мереж  та електроустановок житлового кварталу в с. Голишів обслуговуючому кооперативу 

«Голишів-86» 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова                  

          172. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби Мартинюку В.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          173. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства громадянам: 

Пилипчук Т.П., Одінцову В.В., Грейц О.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           174. Про надання дозволу на встановлення групи тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності Киричуку П.М. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           175. Про надання дозволу на встановлення групи тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності Метельському О.А. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           176. Про надання дозволу на встановлення групи тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності Тарадюку Р.С. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           177. Про надання дозволу на встановлення групи тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності Пшеничній М.Л. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           178. Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди для здійснення 

підприємницької діяльності Галас О.А. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            179. Про надання дозволу на розірвання договору оренди земельної ділянки гр. 

Мовчановій Т.Г. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           180. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

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

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            181. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Ходорчуку Ю.С. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           182. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Цейку Д.Ю. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            183. Про надання дозволу на встановлення групи тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності Цейку А.Ф. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            184.  Про делегування функції замовника з будівництва та експлуатації електричних 

мереж  та електроустановок житлового кварталу в с. Рованці обслуговуючому кооперативу 

«Надстир’я -1». 

                    Інформує: Сергій  Яручик   -  сільський голова 



         185. Про делегування функції замовника з будівництва та експлуатації електричних 

мереж  та електроустановок житлового кварталу в с. Рованці обслуговуючому кооперативу 

«Надстир’я -1». 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            186. Про делегування функції замовника з будівництва та експлуатації електричних 

мереж  та електроустановок житлового кварталу в с. Рованці обслуговуючому кооперативу 

«Надстир’я -1».  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            187. Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки площею 0,4100 

га. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            188. Про затвердження детального плану житлового кварталу в с. Рованці. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            189. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування магазину Мельник М.В. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             190. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Поддубській Л.В. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             191. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Панасюк Л.М. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             192. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             193. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо  

встановлення меж земельних ділянок.  

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             194. Про внесення в списки на отримання кредиту на будівництво індивідуального 

житлового будинку.     

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             195. Про найменування вулиць. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          196. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва).       

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           197. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Касянчик О.М. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           198. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Пахольчук Н.М. 

                   Інформує: Сергій Яручик –  сільський голова 

           199. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Василевському І.С. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           200. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Савчуку Р.Ф. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           201. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Хвень О.Б. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 



           202. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Максимчук А.П. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           203. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Максимчуку О.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           204. Прj затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Поліщук Н.В.  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           205. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Поліщуку В.В 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            206. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

            207. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Площинській М.В. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             208. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Доменюку Ю.М. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             209. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Патуті Р.М. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             210. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Патуті Р.М. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             211. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПрАТ «Волиньобленерго». 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

             212. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПрАТ «Волиньобленерго». 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           213. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПрАТ «Волиньобленерго». 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           214. Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки в оренду Кундеус Н.П. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           215. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           216. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           217. Про відмову в наданні в користування земельної ділянки для посадки  

фундукового саду Савоніку С.Л. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           218. Про відмову в наданні в користування земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Савонік І.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 



           219. Про відмову в наданні дозволу на влаштування акумулюючої водойми 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           220. Про відмову в наданні дозволу на влаштування акумулюючої водойми 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           221. Про відмову в наданні в оренду земельної ділянки для розміщення 

автокінотеатру 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           222. Про відмову в наданні дозволу на розміщення рекламного банера.  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           223. Про перенесення розгляду заяви Момота О.І. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           224. Про перенесення розгляду заяви Ходорчук С.І. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           225. Про перенесення розгляду заяви Літвінова В.В. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           226. Про перенесення розгляду заяви ТзОВ «Дельта-7» 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           227. Про перенесення розгляду заяви Колісника Б.І. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           228. Про перенесення розгляду заяви Бойка І.В. 
                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           229. Про відмову в наданні дозволу на оренду земельної  ділянки гр. Денисюк М.М. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           230. Про внесення змін до рішення Боратинської сільської ради від 24.12.2019 року 

№ 13/157 «Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Ярощуку С.О.»  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           231. Про внесення змін до рішення Боратинської сільської ради від 24.12.2019 року 

№ 13/212 «Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства Петльосі 

О.А.»  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова   

        232. Про внесення змін до рішення Боратинської сільської ради від 24.12.2019 року № 

13/210 «Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва». 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          233.  Про внесення змін до рішення Боратинської сільської ради від 24.12.2019 року 

№ 13/205 «Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства». 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          234.  Про внесення змін до рішення Боратинської сільської ради від 24.12.2019 року 

№ 13/204 «Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд». 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

          235.  Про надання дозволу на внесення змін в рішення сільської ради № 6/167 від 

23.11.2018.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           236.  Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в с. Рованці 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

           237.  Про перенесення розгляду заяви Пахолок О.А. 



                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова 

 

                                                         

 

 

Сільський голова                                                                                    Сергій   ЯРУЧИК 

 

 

 

 


