
                                                                        
 

                                              БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          
                                                                Сьомого    скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

    24 12 . 2019  №  13/2 

          с. Боратин 

                 

 

Про затвердження порядку денного 

Тринадцятої 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 тринадцятої сесії сільської ради такий порядок денний:  

           

           1. Про обрання комісії для підрахунку голосів поіменного голосування. 

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

           2. Про затвердження порядку денного тринадцятої сесії сьомого скликання  

Боратинської сільської ради.                             

               Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            3. Про затвердження Програми «Ініціативна молодь» Боратинської сільської ради на 

2020-2022 роки. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

          4. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Луцький районний центр  первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2018-2019 роки». 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

          5. Про Програму фінансової підтримки комунального некомерційного  підприємства 

«Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

          6. Про затвердження нової редакції статуту комунального підприємства «Боратин».  

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

          7. Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік.  

              Інформує: Радчук Г.В. – заступник головного бухгалтера сільський голова. 

          8. Про створення та затвердження порядку роботи Громадської приймальні з надання 

первинної правової допомоги. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

          9. Про визнання відповідності назви населеного пункту села Городище Боратинської 

сільської ради 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

        10. Про план роботи Боратинської сільської ради на 2020 рік. 



              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

        11. Про план роботи Боратинської сільської ради з підготовки проектів регуляторих 

актів на 2020 рік 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

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

встановлення меж земельної ділянки .  

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

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

встановлення меж земельної ділянки .  

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

        14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Крищуку І.О. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

        15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Крищуку О.О. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Левчуку М.А. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Грибок  Г.Й. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Тарасюку В.О. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Прокопчуку С.К. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Бернак Г.І. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Слатвінському Р.О. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Пігулі О.С. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Саченку Р.Я. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Копитюку Т.С. 

               Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Златогорському О.Є. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Ільчук А.В. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Фурману Ю.Б. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 



          28. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Терещенку А.В. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          29. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Шевчуку С.В. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Корольчук Г.В. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Полішуку С.В. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Сахаруку М.М. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Хомяку П.П. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Залевській  М.Г. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Босаку В.В. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Гнатюк М.В. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Букало М.П. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Омельчук М.В. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Ліщук О.Г 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Терпіль І.П. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Матвієнко Г.С. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мазилюк О.І. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Федончук С.М. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Сюйві В.А. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 



          45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Солосі П.В. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Яцело В.І.      

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          47. Про затвердження проект землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Фінько Л.В.       

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Гіль І.А.      

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Хринюк М.П.      

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки(цільове призначення якої змінюється) Литвиновій Т.О. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Грабинському Б.П. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Тижуку С.П. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Шевчуку О.П. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Бехнюку М.В. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється) Гущик Ю.В. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється) Дмитруку Н.Р. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється) Наумовій І.М. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          58. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           59. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

           60. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Пігулі-Оліві О.А., Пігулі 

В.А., Дубовик Л.А., Пігулі О.В., Крижановській Л.А. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

           61. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Кохану Б.А. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  



             62. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Бойко 

С.М. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

            63. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Романюку  П.А. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             64. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Ривачуку П.В. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            65. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель ринкової інфраструктури Матящуку А.В. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            66. Про підготовку матеріалів для продажу земельної ділянки на конкурентних 

засадах у формі аукціону площею 0,4352 га 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

            67. Про підготовку матеріалів для продажу земельної ділянки на конкурентних 

засадах у формі аукціону площею 0,18867 га 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

            68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється) Дмитруку Н.Р. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

             69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Хахаєвій Т.Я. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Демчуку О.В. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кудрі О.А. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Лебединській С.П. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Яценюк І.Ф. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Потапчуку С.І. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            75. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          76. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          77. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Бразевич Н.Г. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          78. Про надання дозволу на припинення договору оренди земельної ділянки Шелепі 

Н.П. 



                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          79. Про надання дозволу на укладання договору оренди земельної ділянки Кікавській 

О.В. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          80. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Ходорчук О.П.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          81. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Тихій Л.В.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          82. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

Снітко Г.Г.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           83. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

Гамулі О.М.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            84. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Московці Н.О.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

           85. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування торгово-офісного складського  

приміщення Соколу А.А.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

            86. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Юзві О.О.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           87. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури 

та закладів громадського харчування Поліщук Н.В.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            88. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Лавренчуку В.В.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           89. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Поддубській  А.В.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           90. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Воробей О.М.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           91. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Подольському  І.Д.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 



           92. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Фурман Р.М.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           93. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Марчук К.Я.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           94. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Бірюк С.М.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            95. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Чикалюк О.П.  

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            96. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування об’єктів промисловості Саць А.М. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            97. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування офісно-складських приміщень Безушкевич С.М. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            98. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Пушкар Р.Ю.  

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            99. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Покутньому М.І.  

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          100. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва  Романюк Н.Є.  

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          101. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Бондаруку М.В.  

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          102. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Кузьмич Н.І.  

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         103.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Казаріновій С.В.  

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         104. Про надання  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Рижинській Л.І.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         105. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Ковш Г.А.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          106. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Регешуку В.О.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         107. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Казаковій Т.Ф.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 



         108. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Козак О.О.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         109. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Ковальчуку М.В.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         110. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Томчук Л.Р.  

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

         111. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Міщук І.А.  

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

         112. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова             

         113. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для  ведення особистого селянського господарства гр. Момоту І.Л. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова      

         114. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова      

         115. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Пільо С.Ф. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова      

         116. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова      

         117. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  гр. Гресь Г.П. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова      

         118. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Пусі О.Ф. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова      

         119. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

         120. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова     

            121. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

           122. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ТзОВ «Панхім- Інвест». 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

123. Про надання дозволу на виготовлення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки ТзОВ «Панхім-Інвест» 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

124. Про надання дозволу на виготовлення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки ТзОВ «Панхім-Інвест» 

       Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    



            125. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

       Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

           126. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для  ведення особистого селянського господарства гр. Волинюку П.С. 

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           127. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           128. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Мотлюк І.П. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           129. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           130. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Біскуб П.І. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           131. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           132. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           133. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

            134. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Проць Ю.Р. 

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           135. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           136. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

            137.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

            138.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства гр. Савчуку Р.Ф. 

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова        

             139. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

             140. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

             141. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Мар’янчик О.І. 

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    



             142. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

            143. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

            144. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

            145. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

            146. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

            147.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

             148. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Кайдик Т.С.  

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

             149. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Смічик І.С.  

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             150. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Приходько В.В.  

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             151. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Киричук С.А.  

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            152. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Задворному В.Ф.  

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            153. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Ільюку С.С.  

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             154. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Савчуку Р.Ф.  

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             155. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Кратіку С.Т.  

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            156. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби. 



          Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельних ділянок Ярощуку С.О.  

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            158. Про продовження дії дозволу на розміщення двостороннього рекламного щита 

Трегубенко О.В. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            159. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             160. Про надання  дозволу на розірвання договору оренди земельної ділянки ТзОВ 

«Стир-Агробуд». 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            161. Про надання дозволу на укладання договору оренди земельної ділянки  

Москвич Н.О. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

встановлення меж земельної ділянки .  

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             163. Про надання дозволу на розроблення паспорта прив’язки тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності Гамулі О.М. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             164. Про надання дозволу на внесення змін в план детального планування  

житлового кварталу «Амбулаторія». 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           165. Про внесення змін в рішення сільської ради № 11/172 від 03.10.2019 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відвед ення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Тихнюку 

М.С. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             166. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельної ділянки.  

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

              167. Про надання дозволу на розроблення паспорта прив’язки тимчасової споруди 

для провадження підприємницької діяльності  Данилюку Р.В. 

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

              168. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

              169. Про приведення у відповідність рішення сільської ради згідно чинного 

законодавства.   

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

              170. Про приведення у відповідність рішення сільської ради згідно чинного 

законодавства.   

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

              171. Про приведення у відповідність рішення сільської ради згідно чинного 

законодавства Гнасюк І.В.   

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

               172. Про приведення у відповідність рішення сільської ради згідно чинного 

законодавства Марчик С.Я.   

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 



              173. Про приведення у відповідність рішення сільської ради згідно чинного 

законодавства Мартинюк В.О.   

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

               174. Про приведення у відповідність рішення сільської ради згідно чинного 

законодавства Максимчуку В.Л.   

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

              175. Про внесення змін в рішення сільської ради № 6/167 від 23.11.2018 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування  складських приміщень та інших будівель 

Данилюк В.О.» 

                       Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

               176. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок 

та передачу її в оренду ПрАТ «Волиньобленерго». 

                       Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

               177. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок 

та передачу її в оренду ПрАТ «Волиньобленерго». 

                       Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

               178. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж  її  

у власність Москвичу В.С 

                       Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

               179. Про надання дозволу на реєстрацію права власності на земельну ділянку. 

                       Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

               180. Про надання дозволу на поділ земельної  ділянки. 

                       Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

               181. Про найменування вулиць. 

                       Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

               182.  Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок .  

                       Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельної ділянки для будівництва житлового будинку, господарських будівель 

та споруд. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           184.  Про відмову у скасуванні податку на нерухомість Швець З.А. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         185. Про внесення змін в рішення Баївської сільської ради № 38/4 від 

18.07.2014 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства»  

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            186. Про перенесення розгляду заяви Жака І.Й . 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            187. Про перенесення розгляду заяви Кирильчука О.Л. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            188. Про перенесення розгляду заяви Кирильчука І.Л. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            189. Про перенесення розгляду заяви Кулика В.С. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             190. Про перенесення розгляду заяви Сільчука С.С. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             191. Про перенесення розгляду заяви Мудрика В.А. та Шудри І.О. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             192. Про перенесення розгляду заяви Наконечного Л.М. 



                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            193. Про перенесення розгляду заяви Данилюк М.М. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            194. Про  перенесення розгляду заяви Сопронюка О.А. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            195. Про перенесення розгляду заяви ТзОВ «Мрія Старосілля» 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            196. Про перенесення розгляду заяви Кулініч М.А. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            197. Про перенесення розгляду заяви Грищенка Ю.М. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            198. Про перенесення розгляду заяви Петрука В.П. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            199. Про перенесення розгляду заяви Калькової Н.Ю. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            200. Про перенесення розгляду заяви Радь С.І. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            201. Про перенесення розгляду заяви Ткачука В.М. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            202. Про перенесення розгляду заяви Тихого О.С. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            203. Про перенесення розгляду заяви Петрука Р.І. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            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: Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            206. Про перенесення розгляду заяви Прокопчука Л.С. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           207. Про відмову в наданні дозволу на розроблення планів детального планування 

території земельних ділянок  

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            208. Про відмову в наданні дозволу на розроблення плану детального планування 

території земельної ділянки ТзОВ «Солюшенс Менеджмент Груп» 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельної ділянки для сінокосіння Мартинюку В.В. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства Петльосі 

О.А. 

                        Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 



           213. Про відмову в заміні рішення сільської ради № 17/9 від 16.09.2008 р. «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

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

с. Рованці» 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в оренду 

Іванову В.М. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           215. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Королюк М.О. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           216. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Мирончуку Л.Є.  

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

 

       

 

 
 
Сільський голова                                                                                                      С.О. Яручик 
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