
 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 №11/21 

         с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Смедюку М. П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Смедюку Максиму Петровичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Смедюку Максиму Петровичу площею 0,2299 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– 

під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Коршовець   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722885100:03:001:4824  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2299 га  громадянину Смедюку 

Максиму Петровичу   для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,2299 га  громадянину Смедюку Максиму Петровичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик    

 

  



 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/22 

          с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Тимощук А.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Тимощук Анастасії Вікторівні,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Тимощук Анастасії Вікторівні площею 0,1110 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– 

під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Голишів   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:02:001:6462  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1110 га  громадянці Тимощук 

Анастасії Вікторівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1110 га  громадянці Тимощук Анастасія Вікторівна для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                        С.О.Яручик    

 



  

  

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 №  11/23 

       с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Тимощук Т.Є. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Тимощук Тетяні Євгенівні,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Тимощук Тетяні Євгенівні площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Голишів   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:02:001:6460  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га  громадянці Тимощук 

Тетяні Євгенівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянці Тимощук Тетяні Євгенівні для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                        С.О.Яручик    

 

 

  



         

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 №  11/24 

         с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Янчук А.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Янчук Анні Андріївні,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,   Боратинська  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Янчук Анні Андріївні площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7843  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га  громадянці Янчук Анні 

Андріївні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  

і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянці Янчук Анні Андріївні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                        С.О.Яручик    

  

  



     

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

  

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 №  11/25 

          с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Морозу А.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Морозу Анатолію Михайловичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

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

 

   В И Р І Ш И Л А: 

      

          1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Морозу Анатолію Михайловичу площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

35– під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7851  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га  громадянину Морозу 

Анатолію Михайловичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянину Морозу Анатолію Михайловичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський  голова                                                                                                       С.О.Яручик    

  

 

 

  

  



       

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/26 

        с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Тимощуку М.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянина 

Тимощука Михайла Вікторовича,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Тимощуку Михайлу Вікторовичу площею 0,1001 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

35– під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7845  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1001 га  громадянину Тимощуку 

Михайлу Вікторовичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1001 га  громадянину Тимощуку Михайлу Вікторовичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                           С.О.Яручик    

 

  



         

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

  

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 №  11/27 

          с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Цвид С.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Цвид Світлані Миколаївні,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Цвид Світлані Миколаївні площею 0,2098 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Голишів   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:02:001:6463  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2.Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2098 га  громадянці Цвид Світлані 

Миколаївні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,2098 га  громадянці Цвид Світлані Миколаївні для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                        С.О.Яручик    

 

  



         

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/28 

          с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Суслик Л.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянк 

Суслик Лілії Василівни,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,   Боратинська  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

      

          1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Суслик Лілії Василівні площею 0,2070 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7855  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2.    Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2070 га  громадянці Суслик 

Лілії Василівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,2070 га  громадянці Суслик Лілії Василівні для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                             С.О.Яручик    

 

  



          

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

   

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/29  

        с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Залеті Л.Є. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Залеті Ларисі Євгеніївні,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,   Боратинська  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Залеті Ларисі Євгеніївні площею 0,1121 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Боратин   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:01:001:8747  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1121 га  громадянці Залеті 

Ларисі Євгеніївні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1121 га  громадянці Залеті Ларисі Євгеніївні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик    

 

 

 

  



         

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/30 

          с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Залеті О.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Залеті Олександру Олександровичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

      

          1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Залеті Олександру Олександровичу площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

35– під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Боратин   Боратинської  сільської  

ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:8748  для  будівництва  та  обслуговування  

житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2.    Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га  громадянину Залеті 

Олександру Олександровичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,1200 га  громадянину Залеті Олександру Олександровичу для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                        С.О.Яручик    

 

  



 

         

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/31 

            с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Залеті Андрію Олександровичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Залеті Андрію Олександровичу площею 0,1500 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

35– під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Боратин   Боратинської  сільської  

ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:8746  для  будівництва  та  обслуговування  

житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1500 га  громадянину Залеті 

Андрію Олександровичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1500 га  громадянину Залеті Андрію Олександровичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                       С.О.Яручик    

                     

 

 

  



       

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/32 

         с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Конотопчику М.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Конотопчику Миколі Михайловичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Конотопчику Миколі Михайловичу площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

35– під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7834  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

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

Конотопчику Миколі Михайловичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянину Конотопчику Миколі Михайловичу для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                        С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/33 

          с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Лебедь О.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Лебедь Олені Вадимівні,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Лебедь Олені Вадимівні площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7839  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га  громадянці Лебедь Олені 

Вадимівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  

і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянці Лебедь  Олені  Вадимівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                         С.О.Яручик 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/34 

           с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Мельнику  А.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Мельнику  Анатолію  Миколайовичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Мельнику  Анатолію  Миколайовичу площею 0,1000 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 

графа 35– під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  

ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:7860  для  будівництва  та  обслуговування  

житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1000 га  громадянину Мельнику  

Анатолію Миколайовичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1000 га  громадянину Мельнику  Анатолію  Миколайовичу для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 №  11/35 

             с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Мельник К. Ю. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Мельник Катерині Юріївні,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Мельник Катерині Юріївні площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7823  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га  громадянці Мельник  

Катерині Юріївні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянці Мельник  Катерині Юріївні для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

  



        

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/36 

            с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Куничнику Г. П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Куничнику Геннадію Петровичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Куничнику Геннадію Петровичу площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

35– під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7829  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

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

Куничнику Геннадію Петровичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянину Куничнику Геннадію Петровичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/37 

         с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Димничу  О.Г. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Димничу  Олександру  Григоровичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, планування 

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

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Димничу Олександру  Григоровичу площею 0,1197 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

35– під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:02:001:6461  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1197 га  громадянину  Димничу  

Олександру  Григоровичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1197 га  громадянину Димничу  Олександру  Григоровичу для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

  



        

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 №  11/38 

          с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кузьмі В.Д. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Кузьмі В’ячеславу Дмитровичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, планування 

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

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Кузьмі В’ячеславу Дмитровичу площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

35– під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7858  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га  громадянину  Кузьмі 

В’ячеславу Дмитровичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянину Кузьмі В’ячеславу Дмитровичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

  



         

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/39 

         с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Струку  В. С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Струку  Віктору Сергійовичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, планування 

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

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Струку Віктору Сергійовичу площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– 

під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7838  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га  громадянину Струку 

Віктору Сергійовичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянину Струку Віктору Сергійовичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

  



         

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/40 

          с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Важосі  Р.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Важосі  Роману  Ільковичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, планування 

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

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Важосі Роману Петровичу площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7861  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га  громадянину Важосі 

Роману Петровичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянину Важосі Роману Петровичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

  



         

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/41 

            с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Максименку М.Ю. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Максименку Максиму  Юрійовичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, планування 

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

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Максименку Максиму Юрійовичу площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

35– під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7862  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га  громадянину Максименку 

Максиму Юрійовичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянину Максименку Максиму Юрійовичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

  



         

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/42 

          с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Рудницькому  В.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Рудницькому  Віталію Олеговичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, планування 

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

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Рудницькому Віталію Олеговичу площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

35– під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7836  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

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

Рудницькому Віталію Олеговичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянину Рудницькому Віталію Олеговичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

  



 

         

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/43 

          с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Турчик О. В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Турчик Олені Володимирівні,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Турчик Олені Володимирівні площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– 

під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7844  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га  громадянці Турчик Олені 

Володимирівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянці Турчик Олені Володимирівні для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

  



 
               

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/44 

        с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Штогрин Г.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянки 

Штогрин Галини Михайлівни,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

      

          1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Штогрин Галині Михайлівні площею 0,2400 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– 

під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7866  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2.    Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2400 га  громадянці Штогрин 

Галині Михайлівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,2400 га  громадянці Штогрин Галині Михайлівні для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                        С.О.Яручик    

 

  



         

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/45 

          с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Яринюку О.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянина 

Яринюка Олександра Васильовича,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, планування 

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

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Яринюку Олександру Васильовичу площею 0,2380 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

35– під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7864  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2380 га  громадянину Яринюку 

Олександру Васильовичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,2380 га  громадянину Яринюку Олександру Васильовичу для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик  

 

  



         

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/46 

         с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ковальчуку А.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянина 

Ковальчука Артура Ігоровича,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, планування 

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

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.З атвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Ковальчуку Артуру Ігоровичу площею 0,2498 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– 

під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7871  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2498 га  громадянину Ковальчуку 

Артуру Ігоровичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,2498 га  громадянину Ковальчуку Артуру Ігоровичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/47 

          с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Терещенку С.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Терещенку Сергію Васильовичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

      

          1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Терещенку Сергію Васильовичу площею 0,2400 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

35– під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7872  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2.    Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2400 га  громадянину Терещенку 

Сергію Васильовичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,2400 га  громадянину Терещенку Сергію Васильовичу для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик    

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/48 

         с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Шевчуку Л.І. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Шевчука Леоніда Івановича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

                  1. Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №3/102  від  

21.02.2018 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Шевчуку Леоніду Івановичу, площею  0,5000 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – 

рілля), яка знаходиться в с.Коршовець  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого 

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 03:001: 4822.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,5000 га  громадянину  

Шевчуку Леоніду Івановичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,5000 га   громадянину Шевчуку Леоніду Івановичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                            С.О.   Яручик       

 
 

 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/49 

          с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Оленюк Т.П. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Оленюк Тетяни Петрівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

                  1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №6/95  від  

23.11.2018 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Оленюк 

Тетяні Петрівні, площею  0,0977 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с. Боратин  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 01:001: 8733.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0977 га  громадянці  Оленюк 

Тетяні Петрівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,0977 га   громадянці Оленюк Тетяні Петрівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

   Сільський   голова                                                                                                       С.О.  Яручик   
 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/50 

            с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Бульбенюку С.М. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Бульбенюка Сергія Миколайовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №19/7  від  20.10.2017  

проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину Бульбенюку Сергію 

Миколайовичу, площею  0,1500 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с.Вербаїв  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 02:001: 5057.                             

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

Бульбенюку Сергію Миколайовичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1500 га   громадянину Бульбенюку Сергію Миколайовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

    Сільський   голова                                                                                                С.О.  Яручик       

 
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/51 

          с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Коробко Л.І. 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Коробко Лесі Іванівни про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства,  

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

125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи  

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

благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №29/5  від  17.03.2015 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Коробко Лесі 

Іванівні, площею  0,2000 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться 

в с.Вербаїв  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 02:001: 5049.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2000 га  громадянці Коробко 

Лесі Іванівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,2000 га   громадянці Коробко Лесі Іванівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                                 С.О.  Яручик       

 
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/52 

          с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Луцак К.Б. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Луцак Катерини Борисівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №19/7  від  20.10.2017 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Луцак Катерині 

Борисівні, площею  0,2270 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться 

в с.Вербаїв  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 02:001: 5047.                             

         2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2270 га  громадянці Луцак 

Катерині Борисівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,2270 га   громадянці Луцак Катерині Борисівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

    Сільський   голова                                                                                                 С.О.  Яручик       

 
 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/53 

            с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Тихнюк С.В. 

 

           Розглянувши  заяву  гр. Тихнюк Світлани Володимирівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №17/6  від  21.06.2017 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Тихнюк Світлані 

Володимирівні, площею  0,2000 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с.Вербаїв  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 02:001: 5052.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2000 га  громадянці Тихнюк 

Світлані Володимирівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,2000 га   громадянці Тихнюк Світлані Володимирівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

Сільський   голова                                                                                                      С.О. Яручик       

 
 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/54 

         с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Тихнюку Ю.Б. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Тихнюка Юрія Богдановича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                  1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №17/6  від  

21.06.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Тихнюку Юрію Богдановичу, площею  0,5600 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – 

рілля), яка знаходиться в с.Вербаїв  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого 

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 02:001: 5048.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,5600 га  громадянину 

Тихнюку Юрію Богдановичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,5600 га   громадянину Тихнюку Юрію Богдановичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                                  С.О.  Яручик       

 
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/55 

          с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Костюку Ю.Ю. 

 

        Розглянувши  заяву  гр. Костюка Юрія Юрійовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №13/122  від  22.09.2017 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину Костюку Юрію 

Юрійовичу, площею  0,2500 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с. Новостав  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 03:001: 6439.                             

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2500 га  громадянину Костюку 

Юрію Юрійовичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,2500 га   громадянину Костюку Юрію Юрійовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

  

 

 

   Сільський   голова                                                                                             С.О.  Яручик       

 
 

 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/56 

          с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Бадко К.В. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Бадко Катерини Володимирівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                  1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №9/77  від  

07.06.2019   року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Бадко 

Катерині Володимирівні, площею  0,1000 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), 

яка знаходиться в с. Рованці  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого 

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 04:001: 7856.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1000 га  громадянці Бадко 

Катерині Володимирівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,1000 га   громадянці Бадко Катерині Володимирівні для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

    Сільський   голова                                                                                           С.О.  Яручик       

 
 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/57 

           с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Куцябі Н.Р. 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Куцяби Надії Романівни про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства,  

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

125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи  

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

благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №3/119  від  21.02.2018   

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Куцябі Надії 

Романівні, площею  0,1800 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться 

в с. Боратин  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 01:001: 8751.                             

          2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1800 га  громадянці Куцябі Надії 

Романівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1800 га   громадянці Куцябі Надії Романівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

    Сільський   голова                                                                                                  С.О.  Яручик       

  
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/58 

          с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Прокопчук О.В. 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Прокопчук Орисі Василівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №2/108  від  22.12.2017   

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Прокопчук Орисі 

Василівні, площею  0,1640 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться 

в с. Рованці  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 04:001: 7722.                             

           2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1640 га  громадянці Прокопчук 

Орисі Василівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1640 га   громадянці Прокопчук Орисі Василівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

   Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик       

 
  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/59 

           с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Мартинюк О.М. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Мартинюк Ольги Миколаївни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №6/91  від  23.11.2018   

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Мартинюк Ользі 

Миколаївні, площею  0,0350 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с. Новостав  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 03:001: 6438.                             

            2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0350 га  громадянці Мартинюк 

Ользі Миколаївні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,0350 га   громадянці Мартинюк Ользі Миколаївні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

    Сільський   голова                                                                                                 С.О.  Яручик       

 
  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/60 

          с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Боярин Л.А. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Боярин Людмили Ананіївни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 7/64  від  22.12.2018    

проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Боярин Людмилі 

Ананіївні, площею  0,4733 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться 

в с. Боратин  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 01:001: 8754.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,4733 га  громадянці Боярин 

Людмилі Ананіївні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,4733 га громадянці Боярин Людмилі Ананіївні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

Сільський   голова                                                                                                 С.О.  Яручик       

 
  

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/61 

           с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Онопюк Л.М. 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Онопюк Лариси Миколаївни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 6/201  від  

23.11.2018   року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Онопюк Ларисі Миколаївні, площею  0,1076 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – 

рілля), яка знаходиться в с. Рованці  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого 

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 04:001: 7837.                             

             2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1076 га  громадянці Онопюк 

Ларисі Миколаївні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1076 га   громадянці Онопюк Ларисі Миколаївні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

      Сільський   голова                                                                                              С.О.  Яручик       

 
  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/62 

         с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Михалюку С.В. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Михалюка Сергія Вікторовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 6/96  від  23.11.2018 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину Михалюку 

Сергію Вікторовичу, площею  0,0516 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с.Голишів  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 02:001: 6457.                             

          2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0516 га  громадянину  Михалюку 

Сергію Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,0516 га   громадянину Михалюку Сергію Вікторовичу для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

   Сільський   голова                                                                                         С.О.  Яручик       

 
  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/63 

           с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Босаку В.Д. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Босака Василя Даниловича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 5/44  від  03.08.2018 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину Босаку Василю 

Даниловичу, площею  0,5111 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с.Боратин  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 01:001: 8752.                             

            2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,5111 га  громадянину  Босаку 

Василю Даниловичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,5111 га   громадянину Босаку Василю Даниловичу для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                               С.О.  Яручик       

 
  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/64 

          с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Дженджері С.П. 

 

           Розглянувши  заяву  гр. Дженджери Сергія Петровича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 7/43  від  22.12.2018 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину Дженджері 

Сергію Петровичу, площею  0,1200 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с.Боратин  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 01:001: 8739.                             

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

Дженджері Сергію Петровичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1200 га   громадянину   Дженджері Сергію Петровичу для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

   Сільський   голова                                                                                              С.О.  Яручик    
 

 

 

 

  

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/65 

            с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Снітко Н.М. 

 

           Розглянувши  заяву  гр. Снітко Наталії Миколаївни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 6/104  від  

23.11.2018 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Снітко 

Наталії Миколаївні, площею  0,5728 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с. Боратин  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 01:001: 8753.                             

             2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,8753 га  громадянці  Снітко 

Наталії Миколаївні для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,5728 га   громадянці Снітко Наталії Миколаївні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

Сільський   голова                                                                                       С.О.  Яручик    
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/66 

            с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Сточанській Т.П. 

 

           Розглянувши  заяву  гр. Сточанської Тетяни Петрівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 5/32  від  03.08.2018 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Сточанській Тетяні 

Петрівні, площею  0,4380 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться 

в с. Мстишин  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 05:001: 4940.                             

             2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,4380 га  громадянці  

Сточанській Тетяні Петрівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,4380 га   громадянці  Сточанській Тетяні Петрівні для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                          С.О.  Яручик 
 

 

  

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10. 2019 № 11/67 

           с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Савулі С.О. 

 

           Розглянувши  заяву  гр. Савули Степана Олексійовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 4/222 від  30.05.2018 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину Савулі Степану 

Олексійовичу, площею  0,0517 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с. Боратин  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 01:001: 8728.                             

             2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0517 га  громадянину  Савулі 

Степану Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,0517 га   громадянину  Савулі Степану Олексійовичу для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

    Сільський   голова                                                                                        С.О.  Яручик 
 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 №  11/68 

        с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Войчук  Ю.Р. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Войчук  Юлії  Романівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 50/9.6 від  07.07.2015, 

проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці  Войчук Юлії Романівні, 

площею  0,1000 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться в с. 

Городище  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880300: 02:001: 3453                             

         2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1000 га  громадянці Войчук Юлії 

Романівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1000 га   громадянці Войчук Юлії Романівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

Сільський   голова                                                                                                        С.О.  Яручик 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 №  11/69 

           с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Патуті Д.М. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Патути Дмитра Миколайовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 8/114 від  29.03.2019, 

проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину Патуті Дмитру  

Миколайовичу, площею  0,1077 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с. Новостав  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 03:001: 6440.                             

         2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,1077 га  громадянину Патуті 

Дмитру Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1077 га   громадянину Патуті Дмитру Миколайовичу  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

Сільський   голова                                                                                                        С.О.  Яручик 
 

 

  



  
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/70 

           с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Юхимчук В.В. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Юхимчук Валентини Василівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №19/7  від  20.10.2017 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Юхимчук 

Валентині Василівні, площею  0,2000 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с.Вербаїв  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 02:001: 5046.                             

            2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2000 га  громадянці  Юхимчук 

Валентині Василівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,2000 га   громадянці Юхимчук Валентині Василівні для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

    Сільський   голова                                                                                         С.О.  Яручик   
 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/71 

         с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Юхимчук В.В. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Юхимчук Валентини Василівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                  1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 19/7  від  

20.10.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Юхимчук Валентині Василівні, площею  0,2412 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – 

рілля), яка знаходиться в с.Вербаїв  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого 

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 02:001: 5058.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2412 га  громадянці  

Юхимчук Валентині Василівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,2412 га   громадянці Юхимчук Валентині Василівні для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

    Сільський   голова                                                                                                     С.О.  Яручик   
 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/72 

            с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Гончаровій Н.І. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Гончарової Надії Іванівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                  1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 13/172 від  

22.09.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Гончаровій Надії Іванівні, площею  0,1299 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), 

яка знаходиться в с. Рованці Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого 

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 04:001: 7857.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1299 га  громадянці  

Гончаровій Надії Іванівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,1299 га   громадянці Гончаровій Надії Іванівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

    Сільський   голова                                                                                                С.О.  Яручик 
 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/73 

          с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Мотковій-Іщук Т.М. 

 

            Розглянувши  заяву  гр. Моткової-Іщук Тетяни Миколаївни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №5/38  від  03.08.2018 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Мотковій-Іщук 

Тетяні Миколаївні, площею  0,0454 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с. Боратин Боратинської сільської ради, для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 01:001: 8686.                             

              2.  Передати у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0454 га  громадянці  Мотковій-

Іщук Тетяні Миколаївні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,0454 га   громадянці Мотковій-Іщук Тетяні Миколаївні для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

   Сільський   голова                                                                                          С.О.  Яручик   
 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/74 

            с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Ховбоші Т.О. 

 

            Розглянувши  заяву  гр. Ховбоши Тетяни Олексіївни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №6/92  від  23.11.2018 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Ховбоші Тетяні 

Олексіївні, площею  0,1410 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с. Голишів  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 02:001: 6466.                             

             2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1410 га  громадянці  Ховбоші 

Тетяні Олексіївні для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1410 га   громадянці Ховбоші Тетяні Олексіївні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

   Сільський   голова                                                                                          С.О.  Яручик   
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/75 

           с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Марчук К.Я. 

 

            Розглянувши  заяву  гр. Марчук Катерини Ярославівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 9/78  від  07.06.2019 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Марчук Катерині 

Ярославівні, площею  1,1151 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с. Голишів  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 02:001: 6467.                             

              2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 1,1151 га  громадянці  Марчук 

Катерині Ярославівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 1,1151 га   громадянці Марчук Катерині Ярославівні для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

   Сільський   голова                                                                                          С.О.  Яручик   
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/76 

           с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Войтюк Н.В. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Войтюк Наталії Вікторівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                  1. Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 19/7  від  

20.10.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Войтюк 

Наталії Вікторівні, площею 0,2469 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с. Вербаїв  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 02:001: 5053.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,2469 га  громадянці  Войтюк 

Наталії Вікторівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,2469 га   громадянці Войтюк Наталії Вікторівні для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

   Сільський   голова                                                                                          С.О.  Яручик   
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/77 

          с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Цика С.О. 

 

           Розглянувши  заяву  гр. Цики Світлани Олександрівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 19/7  від  20.10.2017 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Цика Світлані 

Олександрівні, площею 0,3790 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с. Коршовець Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого 

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 03:001: 4821.                             

               2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,3790 га  громадянці  Цика 

Світлані Олександрівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,3790 га громадянці Цика Світлані Олександрівні для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

   Сільський   голова                                                                                          С.О.  Яручик   
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 №  11/78 

           с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Петрук Р.М. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Петрук Руслани Миколаївни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                  1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 14/5  від  

30.01.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Петрук 

Руслані Миколаївні, площею 0,1531 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с. Мстишин Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 05:001: 4939.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,1531 га  громадянці  Петрук 

Руслані Миколаївні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,1531 га   громадянці Петрук Руслані Миколаївні для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

   Сільський   голова                                                                                                  С.О.  Яручик   

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/79 

           с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Петрук Руслани Миколаївни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                  1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 14/5  від  

30.01.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Петрук 

Руслані Миколаївні, площею 0,3237 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с. Мстишин Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 05:001: 4941.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,3237 га  громадянці  Петрук 

Руслані Миколаївні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,3237 га   громадянці Петрук Руслані Миколаївні для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

   Сільський   голова                                                                                          С.О.  Яручик   
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/80 

            с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Цика М.М. 

 

 

           Розглянувши  заяву  гр. Цики Миколи Миколайовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний 

кадастр», враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 7/10  від  23.09.2011 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину Цика Миколі 

Миколайовичу, площею 0,4000 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с. Вербаїв Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 02:001: 5056.                             

              2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,4000 га  громадянину  Цика 

Миколі Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,4000 га   громадянину Цика Миколі Миколайовичу для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

   Сільський   голова                                                                                          С.О.  Яручик   
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/81 

         с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Московці Н.О. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Московки Наталії Олександрівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 9/68  від  07.06.2019 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Московці Наталії 

Олександрівні, площею 0,2500 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с. Боратин Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 01:001: 8787.                             

             2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,2500 га  громадянці  Московці 

Наталії Олександрівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,2500 га   громадянці Московці Наталії Олександрівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

   Сільський   голова                                                                                          С.О.  Яручик   
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/82 

        с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Мирончуку О.Л. 

 

           Розглянувши  заяву  гр. Мирончука Олександра Леонідовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 8/92  від  29.03.2019 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину Мирончуку 

Олександру Леонідовичу, площею  0,1000 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), 

яка знаходиться в с. Боратин  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого 

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 01:001: 8788.                             

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

Мирончуку Олександру Леонідовичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1000 га   громадянину Мирончуку Олександру Леонідовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик       

 
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/83 

           с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Вігірінському М.А. 

 

            Розглянувши  заяву  гр. Вігірінського Миколи Анатолійовича про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  

селянського господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

керуючись ст.ст. 12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

            1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 9/87  від  07.06.2019 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину Вігірінському 

Миколі Анатолійовичу, площею  2,0000 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), 

яка знаходиться в с.Рованці  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого 

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 04:001: 7865.                             

             2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 2,0000 га  громадянину  

Вігірінському Миколі Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 2,0000 га   громадянину Вігірінському Миколі Анатолійовичу для  ведення  

особистого селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик       

 
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 03.10.2019 № 11/84 

       с.Боратин 

                          

Про затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

(для індивідуального садівництва)        

 

            Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   гр. Сікова 

Костянтина Івановича, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 34 

ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення 

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

благоустрою, охорони природи та екології, Боратинська  сільська  рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Костянтину Івановичу площею  0,0585 га   для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 0722885100:01:001:5799  в селі Промінь (сад.тов. «Промінь»)   Боратинської  сільської 

ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

        2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0585 га  гр. Сікову Костянтину 

Івановичу для індивідуального садівництва. 

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

0,0585 га гр. Сікову Костянтину Івановичу. 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  спеціаліста-землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

 Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 03.10.2019 №  11/85 

     с.Боратин 

                                       

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

(для індивідуального садівництва)        

 

            Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Радавської 

Неоніли Володимирівни, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  України,   

п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення 

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

благоустрою, охорони природи та екології, Боратинська  сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Неонілі Володимирівні площею  0,0577 га   для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 0722885100:01:001:5796  в селі Промінь (сад.тов. «Промінь»)   Боратинської  сільської 

ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

           2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0577 га  гр. Радавській Неонілі 

Володимирівні для індивідуального садівництва. 

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

0,0577 га гр. Радавській Неонілі Володимирівні. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста-землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                                                           С.О.Яручик 

 
  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 03.10.2019  11/86 

       с.Боратин 

                          

Про затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

(для індивідуального садівництва)        

 

 

            Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   гр. Степюка 

Андрія Миколайовича, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 34 

ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення 

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

благоустрою, охорони природи та екології, Боратинська  сільська  рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Андрію Миколайовичу площею  0,0602 га   для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 0722885100:01:001:5798  в селі Промінь (сад.тов. «Промінь»)   Боратинської  сільської 

ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

           2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0602 га  гр. Степюку Андрію 

Миколайовичу для індивідуального садівництва. 

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

0,0602 га гр. Степюку Андрію Миколайовичу. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  спеціаліста-землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                                                                       С.О.Яручик 

 
  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 03.10.2019 № 11/87 

        с.Боратин 

                          

                                         

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

(для індивідуального садівництва)        

 

            Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   гр. Слюсар 

Ірини Сергіївни, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 34 ч. 1 ст. 

26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення постійної 

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

охорони природи та екології, Боратинська  сільська  рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  гр. Слюсар Ірині 

Сергіївні площею  0,0617 га   для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885100:01:001:5790  в селі Промінь (сад.тов. «Промінь»)   Боратинської  сільської ради.  

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

           2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0617 га  гр. Слюсар Ірині Сергіївні 

для індивідуального садівництва. 

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

0,0617 га гр. Слюсар Ірині Сергіївні. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста-землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                     С.О.Яручик 

 
 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 03.10.2019 №  11/88 

           с.Боратин 

                          

                                         

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

(для індивідуального садівництва)        

 

            Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   гр. Сидорук 

Ганни Михайлівни, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 34 ч. 1 

ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення постійної 

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

охорони природи та екології, Боратинська  сільська  рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Ганні Михайлівні площею  0,0725 га   для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885100:01:001:5800  в селі Промінь (сад.тов. «Промінь»)   Боратинської  сільської ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

           2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0725 га  гр. Сидорук Ганні 

Михайлівні для індивідуального садівництва. 

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

0,0725 га гр. Сидорук Ганні Михайлівні. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  спеціаліста-землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 03.10.2019 № 11/89 

        с.Боратин 

                          

                                         

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

(для індивідуального садівництва)        

 

            Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   гр. Марценюка 

Сергія Юрійовича, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 34 ч. 1 

ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення постійної 

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

охорони природи та екології, Боратинська  сільська  рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Сергію Юрійовичу площею  0,0591 га   для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885100:01:001:5794  в селі Промінь (сад.тов. «Промінь»)   Боратинської  сільської ради.  

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

           2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0591 га  гр. Марценюку Сергію 

Юрійовичу для індивідуального садівництва. 

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

0,0591 га гр. Марценюку Сергію Юрійовичу. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста-землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                        С.О.Яручик 

 
  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  

       Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 03.10.2019 № 11/90 

         с.Боратин 

                          

                                         

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

(для індивідуального садівництва)        

 

            Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   гр. Барилюка 

Ігора Васильовича, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 34 ч. 1 

ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення постійної 

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

охорони природи та екології, Боратинська  сільська  рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Ігору Васильовичу площею  0,0600 га   для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885100:01:001:5797  в селі Промінь (сад.тов. «Промінь»)   Боратинської  сільської ради.  

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

           2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0600 га  гр. Барилюку Ігору 

Васильовичу для індивідуального садівництва. 

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

0,0600 га гр. Барилюку Ігору Васильовичу. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  спеціаліста-землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                       С.О.Яручик 

 
  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 03.10.2019 № 11/91 

           с.Боратин 

                          

                                         

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

(для індивідуального садівництва)        

 

            Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   гр. Руднік 

Галини Іванівни, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 34 ч. 1 ст. 

26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення постійної 

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

охорони природи та екології, Боратинська  сільська  рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Галині Іванівні площею  0,0618 га   для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885100:01:001:5784  в селі Промінь (сад.тов. «Промінь»)   Боратинської  сільської ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

           2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0618 га  гр. Руднік Галині Іванівні 

для індивідуального садівництва. 

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

0,0618 га гр. Руднік Галині Іванівні. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста-землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик 

 
  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 03.10.2019 № 11/92 

        с.Боратин 

                          

                                         

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

(для індивідуального садівництва)        

 

            Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   гр. Хільчук 

Юлії Петрівни, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 34 ч. 1 ст. 

26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення постійної 

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

охорони природи та екології, Боратинська  сільська  рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  гр. Хільчук Юлії 

Петрівні площею  0,0600 га   для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885100:01:001:5787  в селі Промінь (садове товариство «Калина»)   Боратинської  

сільської ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

           2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0600 га  гр. Хільчук Юлії Петрівні 

для індивідуального садівництва. 

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

0,0600 га гр.Хільчук Юлії Петрівні. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста-землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                     С.О.Яручик 

 
  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 03.10.2019 № 11/93 

         с.Боратин 

                          

                                         

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

(для індивідуального садівництва)        

 

            Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   гр. Циховича 

Володимира Ярославовича, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, 

п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення 

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

благоустрою, охорони природи та екології, Боратинська  сільська  рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Володимиру Ярославовичу площею  0,0600 га   для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 0722885100:01:001:5788  в селі Промінь (сад.тов. «Калина»)   Боратинської  сільської 

ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

           2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0600 га  гр. Циховичу Володимиру 

Ярославовичу для індивідуального садівництва. 

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

0,0600 га гр. Циховичу Володимиру Ярославовичу. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  спеціаліста-землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                       С.О.Яручик  

 
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 03.10.2019 № 11/94 

         с.Боратин 

                          

                                         

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

(для індивідуального садівництва)        

 

            Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   гр. Самуся 

Василя Михайловича, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 34 ч. 

1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення 

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

благоустрою, охорони природи та екології, Боратинська  сільська  рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Василю Михайловичу площею  0,0770 га   для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 0722885100:01:001:5789  в селі Промінь (сад.тов. «Промінь»)   Боратинської  сільської 

ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

           2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0770 га  гр. Самусю Василю 

Михайловичу для індивідуального садівництва. 

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

0,0770 га гр. Самусю Василю Михайловичу. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста-землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                     С.О.Яручик 

 
  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 03.10.2019 № 11/95 

            с.Боратин 

                          

                                         

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

(для індивідуального садівництва)        

 

            Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   гр. Самусь 

Анжеліки Миколаївни, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 34 

ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення 

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

благоустрою, охорони природи та екології, Боратинська  сільська  рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Анжеліці Миколаївні площею  0,0597 га   для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885100:01:001:5802  в селі Промінь (сад.тов. «Промінь»)   Боратинської  сільської ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

           2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0597 га  гр. Самусь Анжеліці 

Миколаївні для індивідуального садівництва. 

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

0,0597 га гр. Самусь Анжеліці Миколаївні. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  спеціаліста-землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик 

 
  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 03.10.2019 № 11/96 

        с.Боратин 

                          

                                         

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

(для індивідуального садівництва)       

 

 

            Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   гр. Кулика 

Віктора Михайловича, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 34 

ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення 

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

благоустрою, охорони природи та екології, Боратинська  сільська  рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Віктору Михайловичу площею  0,0600 га   для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 0722885100:01:001:5803  в селі Промінь (сад.тов. «Калина»)   Боратинської  сільської 

ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

           2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0600 га  гр Кулику Віктору 

Михайловичу для індивідуального садівництва. 

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

0,0600 га гр. Кулику Віктору Михайловичу. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста-землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          С.О.Яручик  

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/97                                               

          с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Москвич Наталії Валеріївни,  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону 

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

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

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Москвич Наталії Валеріївні  площею 0,1266 га,   яка 

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

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:04:001:7790. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,1266 га гр. Москвич 

Наталії Валеріївні  з  «ведення особистого селянського господарства»  на «будівництво та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                    С.О.Яручик                            

 

  



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  № 11/98                                                

            с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Білецької Тетяни Валеріївни,  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону 

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

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

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Білецькій Тетяні Валеріївні  площею 0,0494 га,   яка 

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

обслуговування  будівель торгівлі. Кадастровий номер  0722880700:04:001:7784. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,0494 га гр. Білецькій Тетяні 

Валеріївні з  «будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд»  на «будівництво та обслуговування будівель торгівлі». Код цільового використання 

згідно КВЦПЗ секція В розділ 03 підрозділ 03.07. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                    С.О.Яручик                            

 

 



                                                                         

 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  
від 03.10. 2019  №  11/99                                                

           с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Новак Ірини Богданівни  відповідно до  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  Земельного 

кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   Боратинська 

сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Новак Ірині Богданівні  площею 0,2500 га,   яка 

розташована в с. Новостав  Луцького району  Волинської області для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:03:001:6275. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,2500 га гр. Новак Ірині 

Богданівні    з  «ведення особистого селянського господарства»  на «будівництво та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                    С.О.Яручик                            

 



                                                                     

 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  № 11/100                                                

          с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Тимощука Віктора Євгеновича  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону 

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

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

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Тимощуку Віктору Євгеновичу  площею 0,1420 га,   

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

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:04:001:7835. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,1420 га гр. Тимощуку 

Віктору Євгеновичу з  «ведення особистого селянського господарства»  на «будівництво та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                    С.О.Яручик                            

 



                                                                           

 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  № 11/101                                               

        с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Стасюк Валентини Степанівни  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону 

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

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

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Стасюк Валентині Степанівні площею 0,2084 га,   

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

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:04:001:7747. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,2084 га гр. Стасюк 

Валентині Степанівні з  «ведення особистого селянського господарства»  на «будівництво та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                         С.О.Яручик      

  



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/102                                                

              с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Сокола Андрія Анатолійовича  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону 

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

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

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Соколу Андрію Анатолійовичу площею 0,0254 га,   

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

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:04:001:7716. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,0254 га гр. Сокола Андрія 

Анатолійовича з «ведення особистого селянського господарства»  на «будівництво та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                         С.О.Яручик     

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/103                                                

              с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності (цільове призначення якої змінюється) 

 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності (цільове призначення якої змінюється) гр. Смолці Миколі Васильовичу,  відповідно 

до  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 

186-1, 198  Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 

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

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

екології,   Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

приватної власності (цільове призначення якої змінюється)  гр. Смолці Миколі Васильовичу   

площею 0,1600 га,   яка розташована в межах  с. Рованці Луцького району  Волинської області 

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). Кадастровий номер  0722880700:04:001:7764. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,1600 га гр. Смолці Миколі 

Васильовичу з  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) під будівництво 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).  Код цільового використання згідно КВЦПЗ 

секція В розділ 03 підрозділ 03.10. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                    С.О.Яручик                            



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  № 11/104                                                

      с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Ліщук Мальвіни Миколаївни  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону 

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

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

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Ліщук Мальвіні Миколаївні площею 0,1617 га,   яка 

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

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:04:001:7579. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,1617 га гр. Ліщук Мальвіні 

Миколаївні з  «ведення особистого селянського господарства»  на «будівництво та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик     

 

  



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/105                                                

          с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Смітюха Віталія Івановича  відповідно до  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  Земельного 

кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   Боратинська 

сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Смітюху Віталію Івановичу площею 0,3360 га,   яка 

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

Кадастровий номер  0722880700:04:001:6834. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,3360 га гр. Смітюху 

Віталію Івановичу з  «ведення особистого селянського господарства»  на «розміщення 

автостоянки». Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 03 підрозділ 03.10. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик     

  

 

  



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  № 11/106                                                

         с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Оксенюка Миколи Миколайовича  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону 

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

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

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Оксенюку Миколі Миколайовичу площею 0,1644 

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

обслуговування складських та офісних приміщень.  

Кадастровий номер 0722880700:04:001:6701. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,1644 га гр. Оксенюку 

Миколі Миколайовичу з  «будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)»  на «будівництво та обслуговування складських та 

офісних приміщень». Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 03 підрозділ 

03.10. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик     

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  № 11/107                                                

         с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Бойко Світлани Миколаївни,  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону 

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

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

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Бойко Світлані Миколаївні площею 0,9235 га,   яка 

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

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:04:001:7820. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,9235 га гр. Бойко Світлані 

Миколаївні  з  «ведення особистого селянського господарства»  на «будівництво та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик                            

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/108                                                

         с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Зінкевича Тимофія Семеновича  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону 

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

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

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Зінкевичу Тимофію Семеновичу  площею 0,5000 

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

обслуговування складських та офісних приміщень.  

Кадастровий номер 0722880700:04:001:7688. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,5000 га гр. Зінкевичу 

Тимофію Семеновичу   з  «будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)»  на «будівництво та обслуговування складських та 

офісних приміщень». Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 03 підрозділ 

03.10. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик     

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  № 11/109                                                

          с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Кота Андрія Володимировича  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону 

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

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

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Коту Андрію Володимировичу  площею 0,5000 га,   

яка розташована в с. Рованці  Луцького району  Волинської області для будівництва і 

обслуговування складських та офісних приміщень.  

Кадастровий номер 0722880700:04:001:7687. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,5000 га гр. Коту Андрію 

Володимировичу  з  «будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)»  на «будівництво та обслуговування складських та 

офісних приміщень». Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 03 підрозділ 

03.10. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик     

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/110                                                

             с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Шозди Петра Миколайовича  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону 

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

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

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Шозді Петру Миколайовичу  площею 0,2000 га,   

яка розташована в с. Рованці  Луцького району  Волинської області для будівництва і 

обслуговування складських та офісних приміщень.  

Кадастровий номер 0722880700:04:001:7686. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,2000 га гр. Шозді Петру 

Миколайовичу   з  «будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка)»  на «будівництво та обслуговування складських та офісних 

приміщень». Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 03 підрозділ 03.10. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

 Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик     



 
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

від 03.10.2019 № 11/111 

            

с.Боратин 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд Шевчука О.П. 

 

 

               Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки Шевчука Олександра 

Павловича для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд   в с.Боратин  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

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

діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва,  благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Шевчуку Олександру 

Павловичу  площею 0,0866   га для будівництва  та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд   в с.Боратин  Луцького району Волинської області. 

               2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель та споруд   в с.Боратин  є невід’ємною  складовою 

частиною генерального плану села Боратин  та схеми планування Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

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

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

екології. 
   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                               

С.О.Яручик       

 

 

 

 



 
               

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/112 

          с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Гаталюк С.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Гаталюк Світлані Вікторівні,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Гаталюк Світлані Вікторівні площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– 

під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Мстишин   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722885100:05:001:4926  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га  громадянці Гаталюк 

Світлані Вікторівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянці Гаталюк Світлані Вікторівні для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                        С.О.Яручик    

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 № 11/113 

          с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Оксенюк І.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Оксенюк Ірині Олегівні,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,   Боратинська  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

      

          1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Оксенюк Ірині Олегівні площею 0,1000 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7828  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2.    Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1000 га  громадянці Оксенюк 

Ірині Олегівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,1000 га  громадянці Оксенюк Ірині Олегівні для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик    

 

 

  



                                                                           
 

                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

від 03.10.2019 № 11/114 

с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд Смальку О.Л. 

 

 

               Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки Смалька Олега 

Леонідовича для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд   в с.Рованці  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

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

діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва,  благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Смальку Олегу 

Леонідовичу площею 0,1214   га для будівництва  та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд   в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

               2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель та споруд   в с.Рованці  є невід’ємною  складовою 

частиною генерального плану села Рованці  та схеми планування Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

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

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

екології. 
   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик    
 

 

  

  



     
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

від 03.10.2019 №  11/115 

с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних  

будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості 

ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» 

 

 

               Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки ТзОВ «Волинь-зерно-

продукт» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  в с.Рованці  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 

19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію 

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

благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  ТзОВ «Волинь-зерно-

продукт» площею 1,4683 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в 

с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

               2. Призначити, що детальний план території земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості  в с. Рованці  є невід’ємною  складовою частиною 

генерального плану села Рованці  та схеми планування Боратинської сільської ради Луцького 

району. 

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

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

екології. 
   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик    
 

  



                                                                          
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

від 03.10.2019 №11/116 

с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування гаража 

Гріцаєвій А.Я. 

 

 

               Розглянувши детальний  план території земельної ділянки Гріцаєвої Алли 

Ярославівни для будівництва та обслуговування гаража  в с. Боратин та керуючись  ст.26, 59, 

60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

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

природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  Гріцаєвій Аллі 

Ярославівні площею 0,0500 га для будівництва і обслуговування гаража в с. Боратин  Луцького 

району Волинської області. 

               2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

гаража  в с. Боратин  є невід’ємною  складовою частиною генерального плану села Боратин  та 

схеми планування Боратинської сільської ради Луцького району. 

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

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

екології. 
   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик   
 

 

 

 

 

 

  



 
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

від 03.10.2019 № 11/117 

с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Литвиновій Т.О. 

 

 

               Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки Литвинової Тетяни 

Олександрівни для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Рованці та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

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

діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва,  благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  Литвиновій Тетяні 

Олександрівні площею 0,3444 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Рованці  Луцького району Волинської області. 

               2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці  є невід’ємною  складовою 

частиною генерального плану села Рованці та схеми планування Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

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

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

екології. 
   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик   
 

 

 

 

 

 



 
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

від 03.10.2019 № 11/118 

с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування храму 

і споруд релігійній громаді  

«Святителя Миколая Чудотворця» 

та надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою. 

 

 

        Розглянувши детальний  план території земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування храму і споруд релігійної громади «Святителя Миколая Чудотворця» в  

с. Голишів та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

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

благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки площею 0,2000 га для 

будівництва та обслуговування храму і споруд релігійної громади «Святителя Миколая 

Чудотворця»  в с.Голишів Луцького району Волинської області. 

        2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  храму і 

споруд релігійної громади «Святителя Миколая Чудотворця» в с.Голишів є невід’ємною  

складовою частиною генерального плану села Голишів  та схеми планування Боратинської 

сільської ради Луцького району. 

         3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,20 га для будівництва та обслуговування  храму і споруд в с.Голишів релігійній 

громаді «Святителя Миколая Чудотворця», за рахунок земель сільської ради не наданих у 

власність і не переданих в користування.   

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

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

екології. 
   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик   
 

 



                                                                       
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                            

                                                             Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

від 03.10.2019 №  11/119 

с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі Дмитруку Н.Р. 

 

 

               Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки Дмитрука Назара 

Романовича для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які 

використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з 

отриманням прибутку) в с. Рованці та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

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

діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва,  благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки Дмитруку Назару Романовичу 

площею 0,1248 га для будівництва і обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які 

використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з 

отриманням прибутку) в с. Рованці  Луцького району Волинської області. Кадастровий номер 

0722880700:04:001:1765. 

         2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  будівель 

ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с. Рованці  є невід’ємною  складовою 

частиною генерального плану села Рованці та схеми планування Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

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

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

екології. 
   

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик   
  



 
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

від 03.10.2019 № 11/120 

с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури Наумовій І.М. 

 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки Наумової Інни Миколаївни 

для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних 

будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються 

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

Рованці та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

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

благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки Наумовій Інні Миколаївні 

площею 0,1281 га для будівництва і обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які 

використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з 

отриманням прибутку) в с. Рованці  Луцького району Волинської області. Кадастровий номер 

0722880700:04:001:1766. 

         2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  будівель 

ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с. Рованці  є невід’ємною  складовою 

частиною генерального плану села Рованці та схеми планування Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

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

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

екології. 
   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик   
 



                                                                                  
             

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

від 03.10.2019 № 11/121 

с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі Дмитруку Н.Р. 

 

 

               Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки Дмитрука Назара 

Романовича для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які 

використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з 

отриманням прибутку) в с. Рованці та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

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

діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва,  благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки Дмитруку Назару 

Романовича площею 0,1318 га для будівництва і обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с. Рованці  Луцького району Волинської 

області. Кадастровий номер 0722880700:04:001:1764. 

               2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 

будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та 

іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с. Рованці  є невід’ємною  складовою 

частиною генерального плану села Рованці та схеми планування Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

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

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

екології. 
   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик   
 



                                                                          
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

від 03.10.2019 № 11/122 

с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель 

і споруд Костюкевич Г.Т. 

 

 

               Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки Костюкевич Ганни 

Тарасівни для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Мстишин та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

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

діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва,  благоустрою,  охорони природи та екології, сільська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки Костюкевич Ганні 

Тарасівні площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Мстишин Луцького району Волинської області. 

Кадастровий номер 0722885100:05:001:2807. 

               2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Мстишин  є невід’ємною  складовою 

частиною генерального плану села Мстишин та схеми планування Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

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

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

екології. 
   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                        С.О.Яручик   
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 03.10.2019 № 11/123 

            с.Боратин 

                          

                                         

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

(для індивідуального садівництва)        

 

            Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   гр. Кузьмич 

Лідії Миколаївни, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 34 ч. 1 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології, Боратинська  сільська  рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Лідії Миколаївні площею  0,0600 га   для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885100:01:001:5801  в селі Промінь (сад.тов. «Калина»)   Боратинської  сільської ради.  

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

           2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0600 га  гр. Кузьмич Лідії 

Миколаївні для індивідуального садівництва. 

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

0,0600 га гр. Кузьмич Лідії Миколаївні. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  спеціаліста-землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                       С.О.Яручик 

 

 



 

        
 

                                                      БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

    03.10.2019 № 11/124 

     с.Боратин     

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Матящуку  А.В.  

 

 

          Розглянувши заяву гр. Матящука  Андрія  Вікторовича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури в с.Рованці  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 

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

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл  гр. Матящуку  Андрію  Вікторовичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,2175 га  для будівництва та обслуговування  

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

області. 

         2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури  в селі Рованці Боратинської сільської ради 

Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку.  

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик                   

 

 

 

 



 

 
 

                                                 БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                            Сьомого    скликання 

 

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/125 

с.Боратин 

 
Про приведення у відповідність  

рішення сільської ради згідно 

чинного законодавства   

 

 

         Розглянувши заяву гр. Терещука  Анатолія  Івановича про приведення у відповідність 

рішення сільської ради про надання йому дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селі Новостав  для будівництва та обслуговування   житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  згідно чинного  законодавства та керуючись ст. 12, 

118, 186 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

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

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. В зв’язку  із  зміною чинного законодавства визнати таким, що втратило чинність 

рішення сільської ради № 23/14 від 11.04.2005 « Про надання дозволу на розроблення проекту 

відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд»  гр. Терещуку Анатолію Івановичу.  

           2. Дати дозвіл  на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Терещуку  Анатолію  Івановичу  площею  0,12 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Новостав, за 

рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування.  

            3. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому  законодавством порядку. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик    

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                 БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                            Сьомого    скликання 

 

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/126 

с.Боратин 

 
Про приведення у відповідність  

рішення сільської ради згідно 

чинного законодавства.   

 

 

Розглянувши заяву гр. Шишки  Василя  Андрійовича про приведення у відповідність рішення 

сільської ради про надання йому дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селі Боратин  для будівництва та обслуговування   житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  згідно чинного  законодавства та керуючись ст. 12, 

118, 186 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

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

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. В зв’язку  із  зміною чинного законодавства визнати таким, що втратило чинність 

рішення сільської ради № 14/15 від 21.09.2012 « Про надання дозволу на розроблення проекту 

відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд»  гр. Шишці  Василю Андрійовичу.  

           2. Дати дозвіл  на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Шишці  Василю Андрійовичу  площею  0,12 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Боратин за 

рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування.  

           3. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому  законодавством порядку. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик    

 

 

 

 

 

                                       



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

від 03.10.2019 № 11/127 

с.Боратин 

                                     

Про  надання дозволу на виготовлення 

експертної грошової оцінки земельної 

ділянки Москвичу В.С.  

         

           Розглянувши заяву гр. Москвича В.С. про надання дозволу на виготовлення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації  основних, підсобних та 

допоміжних будівель і споруд підприємства  та керуючись  п. 34 ч. 1  п.34 ст. 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні” ст.12,122, 127,128, 134-139, 186  Земельного 

Кодексу  України,  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст 13 15,19 Закону України «Про оцінку земель» , враховуючи позитивне 

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Надати дозвіл Москвичу Віталію Степановичу на виготовлення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки площею 1,018 га для розміщення та експлуатації  основних, 

підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємства, що знаходиться в с.Боратин 

Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської області для подального її викупу у 

власність.. 

          2. Після розроблення та  погодження, згідно чинного законодавства, звіт про складання  

експертної  грошової оцінки земельної ділянки подати на розгляд і затвердження Боратинської 

сільської ради. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                     С.О.Яручик  

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 03.10.2019 № 11/128 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на користування 

земельною ділянкою  Черняку В.М. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр.Черняка Володимира Михайловича про надання 

йому земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарствав селі Боратин, 

якою користувався його покійний батько площею 0,10 га та   керуючись п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні  ст. 12, 118, 93    Земельного   Кодексу    

України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування 

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

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1.  Дати  дозвіл  гр. Черняку  Володимиру Михайловичу  на користування  земельною  

ділянкою площею 0,10 га, що знаходиться в селі  Боратин Луцького району Волинської області   

для ведення особистого селянського господарства,  якою користувався його покійний батько 

Черняк Михайло Андрійович. 

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста-землевпорядника  

сільської ради Саченка Я.Г. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 03.10.2019 № 11/129 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на користування 

земельною ділянкою  Карвацькій Л.М. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр.Карвацької  Людмили  Миколаївни про виділення 

земельної ділянки   керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні  ст. 12, 118, 93    Земельного   Кодексу    України, враховуючи пропозицію постійної 

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

охорони природи та екології сільська рада   

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1.  Виділити гр. Карвацькій Людмилі  Миколаївні   в користування земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,10 га. 

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста-землевпорядника  

сільської ради Саченка Я.Г. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 03.10.2019 № 11/130 

с.Боратин 

  

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для сінокосіння і  

випасання худоби гр. Мартинюку В.В. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр.Мартинюка Вадима Володимировича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки площею 0,17 га   в  селі 

Боратин  для сінокосіння і випасання худоби в  оренду терміном на 49 років  та   керуючись   

ст. 12,  118,124, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про 

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

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин , планування території , 

будівництва , благоустрою ,  сільська рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної  ділянки 

для надання в оренду терміном на 10 років  гр. Мартинюку Вадиму  Володимировичу  площею 

0,17 га  для  сінокосіння і випасання худоби  в селі Боратин, за рахунок земель сільської ради 

не наданих у власність і не переданих в користування.  

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

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 03.10.2019 № 11/131 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на користування 

земельною ділянкою  Бугайчук Ю.В. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр.Бугайчук  Юлії  Віталіївни  про надання  їй 

земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарствав селі Рованці, якою 

користувався її покійний батько  та   керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні  ст. 12, 118, 93    Земельного   Кодексу    України, враховуючи 

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

благоустрою, охорони природи та екології сільська рада   

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1.  Дати  дозвіл  гр. Бугайчук  Юлії  Віталіївні  на користування  земельною  ділянкою 

площею 0,10 га,  що знаходиться в селі  Рованці Луцького району Волинської області   для 

ведення особистого селянського господарства,  якою користувався її  батько Бугайчук Віталій  

Петрович, який помер 10.01.2019. 

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста землевпорядника  

сільської ради Саченка Я.Г. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/132                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для облаштування 

стоянки автомобілів. 

 

               

              Розглянувши  заяву релігійної громади  церкви Християн Віри Євангельської 

П’ятидесятників «Віфанія»  про надання   дозволу   на   розробку   проекту  землеустрою щодо 

відведення  земельної  ділянки   в  селі  Рованці для  облаштування стоянки автомобілів   та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

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

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки релігійній громаді  церкви Християн Віри Євангельської П’ятидесятників «Віфанія»   

площею 0,15 га,  для  облаштуваннястоянки автомобілів   в селі Рованці за рахунок земель 

сільської ради не наданих у власніть і  не переданих в користування. 

           2.  Релігійній громаді  церкви Християн Віри Євангельської П’ятидесятників «Віфанія»  

розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

від 03.10.2019 № 11/133 

с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

розміщення та експлуатації об’єктів  

дорожнього сервісу (магазину автозапчастин, 

приладдя та СТО) Тижуку С.П.  

 

 

               Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки Тижука Сергія Петровича 

для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (магазину автозапчастин, 

приладдя та СТО) в с. Рованці та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

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

діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва,  благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки Тижуку Сергію 

Петровичу площею 0,03 га для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 

(магазину автозапчастин, приладдя та СТО) в с. Рованці Луцького району Волинської області. 

Кадастровий номер 0722880700:04:001:6176. 

               2. Призначити, що детальний план території для розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу (магазину автозапчастин, приладдя та СТО) в с. Рованці  є невід’ємною  

складовою частиною генерального плану села Рованці та схеми планування Боратинської 

сільської ради Луцького району. 

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

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

екології. 
   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик   
 



 
                                                                        

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                               Сьомого  скликання   

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

 

  від 03.10.2019 № 11/134 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність 
        

            Розглянувши   заяву  гр. Іщука Олександра Олександровича та технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,    сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Іщуку Олександру Олександровичу, площею 0,2500 

га, кадастровий номер 0722885100:05:001:4935 - для   будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі  Мстишин. 

              2. Передати  гр. Іщуку О.О. у  власність земельну ділянку, зазначену в  пункті 1 цього 

рішення. 

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

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

екології. 

               

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

  



 
                                                                        

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                               Сьомого  скликання   

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

 

  від 03.10.2019 № 11/135 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність 
        

            Розглянувши   заяву  гр. Мельник Валентини Анатоліївни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

керуючись п. 34 ст.26   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,    сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Мельник Валентині Анатоліївні, площею 0,1200 га, 

кадастровий номер 0722880700:03:001:6428 - для   будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі  Новостав,  розроблену 

відповідно до рішення сільської ради  від  30.05.2018  №5/67  «Про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі» . 

              2. Передати  гр. Мельник В.А. у  власність земельну ділянку, зазначену в  пункті 1 

цього рішення. 

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

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

екології. 

               

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

  



 
                                                                        

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                               Сьомого  скликання   

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

 

  від 03.10.2019 № 11/136 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність 
        

         Розглянувши   заяву  гр. Бегаль Галини Нестерівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

керуючись п. 34 ст.26   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,    сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. Бегаль Галині Нестерівні, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

0722880700:04:001:7847 - для   будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі  Рованці,  розроблену відповідно 

до рішення сільської ради  від  03.08.2018  №5/65  «Про надання дозволу на складання 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі» . 

        2. Передати  гр. Бегаль Г.Н. у  власність земельну ділянку, зазначену в  пункті 1 цього 

рішення. 

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

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

екології. 

               

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

  



 
                                                                        

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                               Сьомого  скликання   

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

 

  від 03.10. 2019 № 11/137 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність 
        

 

         Розглянувши   заяву  гр. Ходорчук Ольги Петрівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись п. 34 ст.26   Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

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

природи та екології, сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. Ходорчук Ользі Петрівні, площею 0,3051 га, кадастровий номер 

0722880700:04:001:7846 - для ведення особистого селянського господарства в селі  Рованці, 

розроблену відповідно до державного акту на право приватної власності на земельну ділянку 

серія Р2 № 120209, зареєстрованого 19.08.2002 р. реєстр. № 507. 

        2. Передати  гр. Ходорчук О.П. у  власність земельну ділянку, зазначену в  пункті 1 цього 

рішення. 

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

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

екології. 

               

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                             С.О.Яручик 

 

 

 

 

  

  



 
                                                                        

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                               Сьомого  скликання   

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

 

  від 03.10.2019 № 11/ 138 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність 
        

 

            Розглянувши   заяву  гр. Марецької Софії Юхимівни та Власюк Ольги Петрівни, а також 

технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки,  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

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

природи та екології,    сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в спільну часткову власність ½ частка гр. Марецькій Софії Юхимівні 

та Власюк Ользі Петрівні, площею 0,2400 га, кадастровий номер 0722880700:04:001:7471 - для   

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в селі  Рованці,  розроблену відповідно до рішення сільської ради  від  

23.11.2018  № 6/160 «Про надання дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі» . 

          2. Передати  гр. Марецькій С.Ю. та Власюк О.П. у спільну часткову власність ½ частка   

земельну ділянку, зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

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

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

екології. 

        

        

 

Сільський  голова                                                                                                             С.О.Яручик 

 

  



 
                                                                        

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                               Сьомого  скликання   

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

 

  від 03.10. 2019 № 11/139 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її в оренду Марчук В.В. 
        

         Розглянувши   заяву  гр. Марчук Віри Василівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

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

природи та екології,    сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки, для  надання в оренду терміном на один рік, гр. Марчук Вірі Василівні, 

площею 0,0621 га, кадастровий номер 0722880700:04:001:7830 - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі  Рованці по вул. 

Тополевій, 34, розроблену відповідно до рішення сільської ради  від  27.12.2016  № 8/60  «Про 

надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі». 

          2. Передати  гр. Марчук В.В. в оренду, терміном на один рік, земельну ділянку, зазначену 

в  пункті 1 цього рішення. 

          3. Встановити  орендну плату в розмірі  3 відсотків від нормативної грошової оцінки 

землі. Оплату проводити на розрахунковий рахунок  Боратинської сільської ради.  

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

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

екології. 

               

 

 

Сільський  голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

  



 
                                                                        

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                               Сьомого  скликання   

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

 

  від 03.10.2019 № 11/152 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність 
        

            Розглянувши   заяву  гр. Слади Інни Михайлівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Сладі Інні Михайлівні, площею 0,1200 га, 

кадастровий номер 0722885100:02:001:5059 - для   будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі  Вербаїв,  розроблену 

відповідно до рішення сільської ради  від  23.11.2018  № 6/160  «Про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі» . 

              2. Передати  гр. Сладі І.М. у  власність земельну ділянку, зазначену в  пункті 1 цього 

рішення. 

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

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

екології. 

               

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

  



 
                                                                        

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                               Сьомого  скликання   

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

 

  від 03.10.2019 № 11/153 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність 
        

            Розглянувши   заяву  гр. Сивого Валерія Флавійовича та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,    сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Сивому Валерію Флавфйовичу, площею 0,1000 га, 

кадастровий номер 0722880700:01:001:8783 - для   будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі  Боратин,  розроблену 

відповідно до рішення сільської ради  від  23.11.2018  № 8/162  «Про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі» . 

              2. Передати  гр. Сивому В.Ф. у  власність земельну ділянку, зазначену в  пункті 1 цього 

рішення. 

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

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

екології. 

               

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 



                                                                    

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

                                                          Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

03.10..2019 № 11/140 

     с.Боратин     

 

Про передачу на баланс ОК «Надстир’я» 

електричних мереж та електроустановок 

на житлових масивах «Стир-1»,  «Стир-2»,   

«Стир-3».   

 

                    

 

       Розглянувши клопотання  ОК «Надстир’я» про передачу  на баланс ОК «Надстир’я»   

електричних мереж та електроустановок  ХХІІІ- ХХІХ черг будівництва  на житлових масивах 

«Стир-1»,  «Стир-2»,  «Стир-3» в зв’язку з тим, що він проводив їх будівництво та керуючись  

п. 31 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. В зв’язку з відсутністю в сільській раді  обслуговуючого персоналу  передати на баланс 

ОК  «Надстир’я» електричні  мережі та електроустановки на житлових масивах «Стир-1»,  

«Стир-2», «Стир-3» ХХІІІ- ХХІХ черг будівництва, будівництво яких він проводив.   

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економіного розвитку та залучення інвестицій. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                           Сьомого    скликання 

    

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 03. 10. 2019  № 11/141 

       с.Боратин 

 

 

Про делегування функції замовника 

з будівництва та експлуатації електричних 

мереж  та електроустановок житлового  

масиву в с. Рованці обслуговуючому 

кооперативу «Надстир’я-1» 

  

 

 

 

          Розглянувши та обговоривши заяву обслуговуючого кооперативу «Надстир’я-1»  про  

делегування йому функції замовника з будівництва та експлуатації електричних мереж та 

електроустановок на житловому масиві  в селі Рованці, вулиця Об’їздна четверта та керуючись  

п.31 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

        Делегувати функції замовника з виготовлення технічної документації, будівництва та 

експлуатації електричних мереж та електроустановок житлового кварталу  в селі Рованці, 

вулиця Об’їздна четверта (52 земельні  ділянки  для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд ) обслуговуючому кооперативу  «Надстир’я-1» . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

                                              БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                           Сьомого   скликання 

    

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 03. 10. 2019  № 11/142 

       с.Боратин 

 

 

Про делегування функції замовника 

з будівництва та експлуатації електричних 

мереж  та електроустановок житлового  

масиву в с. Новостав обслуговуючому 

кооперативу «Надстир’я-3» 

  

 

 

 

          Розглянувши та обговоривши заяву обслуговуючого кооперативу «Надстир’я-3»  про  

делегування йому функції замовника з будівництва та експлуатації електричних мереж та 

електроустановок на житловому масиві  в селі Новостав по вулиці Благовісній та керуючись  

п.31 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        Делегувати функції замовника з виготовлення технічної документації, будівництва та 

експлуатації електричних мереж та електроустановок житлового кварталу  в селі Новостав, по 

вулиці  Благовісній (83 земельні  ділянки  для будівництва та обслуговування  будинків, 

господарських будівель і споруд ) обслуговуючому кооперативу  «Надстир’я-3» . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/143                                                

с.Боратин 

 

Про надання  дозволу на припинення  

договору оренди земельної ділянки  

Панчуку І.П. 

 
         Розглянувши заяву Панчука  Ігоря Петровича про розірвання договору оренди земельної 

ділянки площею 1,9337 га, кадастровий номер 0722880700:04:001:5893 від 16.09.2010  для 

обслуговування майстерні, ремонтно-технічної бази, автовагової та блоку службових 

приміщень в с.Рованці вул.Промислова,15 в зв’язку з переходом права власності на 

вищезгадані споруди ТзОВ «ПАНХІМ-ІНВЕСТ»  та керуючись ст. 4,5,6 Закону України «Про 

оренду землі», п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 

93, 122, 124,186-1, 198  Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

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

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

охорони природи та екології,   Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл Панчуку  Ігорю Петровичу на розірвання договору оренди земельної 

ділянки площею 1,9337 га, кадастровий номер 0722880700:04:001:5893 від 16.09.2010  для 

обслуговування майстерні, ремонтно-технічної бази, автовагової та блоку службових 

приміщень в с.Рованці вул.Промислова,15 в зв’язку з переходом права власності на 

вищезгадані споруди ТзОВ «ПАНХІМ-ІНВЕСТ». 

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста-землевпорядника 

сільської ради  Саченка Я.Г. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик                            

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/144                                                

с.Боратин 

 

Про надання  дозволу на укладання   

договору оренди земельної ділянки  

ТзОВ «ПАНХІМ-ІНВЕСТ» 

 
 
         Розглянувши клопотання ТзОВ «ПАНХІМ-ІНВЕСТ»  про надання дозволу на укладення 

договору оренди земельної ділянки площею 1,9337 га, кадастровий номер 

0722880700:04:001:5893, терміном на 20 років,  для обслуговування майстерні, ремонтно-

технічної бази, автовагової та блоку службових приміщень в с.Рованці вул.Промислова,15 в 

зв’язку з набуттям права власності на вищезгадані споруди  та керуючись ст. 4,5,6 Закону 

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

Україні, ст.ст. 12, 93, 122, 124,186-1, 198  Земельного кодексу України, Закону України «Про 

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

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,   Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл ТзОВ «ПАНХІМ-ІНВЕСТ»  на укладення договору оренди земельної 

ділянки площею 1,9337 га, кадастровий номер 0722880700:04:001:5893, терміном на 20 років,  

з правом передачі в суборенду, для обслуговування майстерні, ремонтно-технічної бази, 

автовагової та блоку службових приміщень в с.Рованці вул.Промислова,15 в зв’язку з 

набуттям права власності на вищезгадані споруди.  

         2. Встановити орендну плату за земельну ділянку в розмірі    трьох відсотків від 

нормативної грошової оцінки. Оплату проводити на бюджетний рахунок Боратинської 

сільської ради. За кожен день прострочки пеня в розмірі 0,2 %.      

         3. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни в земельно-

облікову документацію, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик                            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/145 

           с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Ілько А.В. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Ілько Алли Василівни про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства,  

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

125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи  

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

благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                  1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 8/98  від  

29.03.2019 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Ілько 

Аллі Василівні, площею 0,4611 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

знаходиться в с. Боратин  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 01:001: 8766.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,4611 га  громадянці  Ілько 

Аллі Василівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,4611 га   громадянці Ілько Аллі Василівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

   Сільський   голова                                                                                          С.О.  Яручик   
 

 

  



 
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

від 03.10.2019 № 11/146 

с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель 

і споруд Бехнюку М.В. 

 

 

         Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки Бехнюка  Миколи  

Вікторовича для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в с. Боратин та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

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

діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва,  благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки Бехнюку  Миколі  Вікторовичу 

площею 0,0968 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Боратин Луцького району Волинської області. Кадастровий номер 

0722880700:01:001:8588. 

        2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Боратин  є невід’ємною  складовою 

частиною генерального плану села Боратин та схеми планування Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

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

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

екології. 
   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик   
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/147 

         с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Генсіровському О.А. 

 

        Розглянувши  заяву  гр. Генсіровського Олександра Анатолійовича про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  

селянського господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

керуючись ст.ст. 12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Генсіровському Олександру Анатолійовичу площею  0,1000 га (згідно форми  № 6-зем рядок 

21 графа 5 – рілля), яка знаходиться в с.Баїв  Боратинської сільської ради,  для  ведення  

особистого селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880300: 01:001:3071.                             

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

Генсіровському Олександру Анатолійовичу для ведення особистого селянського 

господарства. 

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

0,1000 га   громадянину Генсіровському Олександру Анатолійовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                                      С.О.  Яручик       

 
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/148 

         с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Кримчук М.Ф. 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Кримчук Марії Федорівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

         1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Кримчук Марії Федорівні площею  0,1000 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), 

яка знаходиться в с. Городище  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого 

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880300: 02:001:3450.                             

        2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1000 га  громадянці  Кримчук 

Марії Федорівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1000 га   громадянці Кримчук Марії Федорівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик       

 
  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/149 

         с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Пасюк О.В. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Пасюк Оксани Володимирівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

                  1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Пасюк Оксані Володимирівні площею  0,1500 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – 

рілля), яка знаходиться в с. Баїв  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого 

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880300: 02:001:3081.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1500 га  громадянці  Пасюк 

Оксані Володимирівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,1500 га   громадянці Пасюк Оксані Володимирівні для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик       

 
 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/150 

         с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Левчук І.В. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Левчук Іванни Володимирівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 

12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                  1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Левчук Іванні Володимирівні площею  0,1526 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – 

рілля), яка знаходиться в с. Городище  Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого 

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880300: 02:001:3451.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1526 га  громадянці  Левчук 

Іванні Володимирівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,1526 га   громадянці Левчук Іванні Володимирівні для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик       

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 №11/151 

         с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Пашкаляну В. П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Пашкаляну Віталію Петровичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Пашкаляну Віталію Петровичу площею 0,1210 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– 

під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Баїв   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880300:01:001:3073  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1210 га  громадянину Пашкаляну 

Віталію Петровичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1210 га  громадянину Пашкаляну Віталію Петровичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик    

 

    

 

 

 



 
                                                                        

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                               Сьомого  скликання   

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

 

  від 03.10.2019 № 11/152 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність 
        

            Розглянувши   заяву  гр. Слади Інни Михайлівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

керуючись п. 34 ст.26   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,    сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Сладі Інні Михайлівні, площею 0,1200 га, 

кадастровий номер 0722885100:02:001:5059 - для   будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі  Вербаїв,  розроблену 

відповідно до рішення сільської ради  від  23.11.2018  № 6/160  «Про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі» . 

              2. Передати  гр. Сладі І.М. у  власність земельну ділянку, зазначену в  пункті 1 цього 

рішення. 

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

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

екології. 

               

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

  



 
                                                                        

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                               Сьомого  скликання   

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

 

  від 03.10.2019 № 11/153 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність 
        

            Розглянувши   заяву  гр. Сивого Валерія Флавійовича та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Сивому Валерію Флавфйовичу, площею 0,1000 га, 

кадастровий номер 0722880700:01:001:8783 - для   будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі  Боратин,  розроблену 

відповідно до рішення сільської ради  від  23.11.2018  № 8/162  «Про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі» . 

              2. Передати  гр. Сивому В.Ф. у  власність земельну ділянку, зазначену в  пункті 1 цього 

рішення. 

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

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

екології. 

               

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/ 154                                          

          с.Боратин 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель села Боратин 

Боратинської сільської ради  

 
 
         Заслухавши інформацію сільського голови Яручика Сергія Олександровича про 

необхідність виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель села 

Боратин Боратинської сільської ради, відповідно до ст. 11, ст. 13 Закону України «Про оцінку 

земель», ст. 201 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, керуючись п. 34 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель в межах села Боратин Боратинської сільської ради. 

         2. Укласти договір з ліцензійною організацією на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Боратин Боратинської сільської ради. 

         3. Покласти обов’язки з оформлення договорів на сільського голову Яручика Сергія 

Олександровича та доручити йому від імені Боратинської сільської ради підписати договір, 

технічну документацію з нормативно-грошової оцінки села Боратин та інші пов’язані 

документи.       

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                              С.О.Яручик                            

 

 

  



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/155                                           

          с.Боратин 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель села Рованці 

Боратинської сільської ради  

 
 
         Заслухавши інформацію сільського голови Яручика Сергія Олександровича про 

необхідність виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель села 

Рованці Боратинської сільської ради, відповідно до ст. 11, ст. 13 Закону України «Про оцінку 

земель», ст. 201 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, керуючись п. 34 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель в межах села Рованці Боратинської сільської ради. 

         2. Укласти договір з ліцензійною організацією на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Рованці Боратинської сільської ради. 

         3. Покласти обов’язки з оформлення договорів на сільського голову Яручика Сергія 

Олександровича та доручити йому від імені Боратинської сільської ради підписати договір, 

технічну документацію з нормативно-грошової оцінки села Рованці та інші пов’язані 

документи.       

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик                            

 

 

  



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/156                                           

          с.Боратин 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель села Новостав 

Боратинської сільської ради  

 
 
         Заслухавши інформацію сільського голови Яручика Сергія Олександровича про 

необхідність виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель села 

Новостав Боратинської сільської ради, відповідно до ст. 11, ст. 13 Закону України «Про оцінку 

земель», ст. 201 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, керуючись п. 34 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель в межах села Новостав Боратинської сільської ради. 

         2. Укласти договір з ліцензійною організацією на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Новостав Боратинської сільської ради. 

         3. Покласти обов’язки з оформлення договорів на сільського голову Яручика Сергія 

Олександровича та доручити йому від імені Боратинської сільської ради підписати договір, 

технічну документацію з нормативно-грошової оцінки села Новостав та інші пов’язані 

документи.       

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик                            

 

  



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/ 157                                          

          с.Боратин 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель села Голишів 

Боратинської сільської ради  

 
 
         Заслухавши інформацію сільського голови Яручика Сергія Олександровича про 

необхідність виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель села 

Голишів Боратинської сільської ради, відповідно до ст. 11, ст. 13 Закону України «Про оцінку 

земель», ст. 201 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, керуючись п. 34 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель в межах села Голишів Боратинської сільської ради. 

         2. Укласти договір з ліцензійною організацією на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Голишів Боратинської сільської ради. 

         3. Покласти обов’язки з оформлення договорів на сільського голову Яручика Сергія 

Олександровича та доручити йому від імені Боратинської сільської ради підписати договір, 

технічну документацію з нормативно-грошової оцінки села Голишів та інші пов’язані 

документи.       

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик                            

 

  



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/158                                           

          с.Боратин 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель села Промінь 

Боратинської сільської ради  

 
 
         Заслухавши інформацію сільського голови Яручика Сергія Олександровича про 

необхідність виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель села 

Промінь Боратинської сільської ради, відповідно до ст. 11, ст. 13 Закону України «Про оцінку 

земель», ст. 201 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, керуючись п. 34 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель в межах села Промінь Боратинської сільської ради. 

         2. Укласти договір з ліцензійною організацією на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Промінь Боратинської сільської ради. 

         3. Покласти обов’язки з оформлення договорів на сільського голову Яручика Сергія 

Олександровича та доручити йому від імені Боратинської сільської ради підписати договір, 

технічну документацію з нормативно-грошової оцінки села Промінь та інші пов’язані 

документи.       

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                              С.О.Яручик                            

 

  



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/159                                           

          с.Боратин 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель села Вербаїв 

Боратинської сільської ради  

 
 
         Заслухавши інформацію сільського голови Яручика Сергія Олександровича про 

необхідність виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель села 

Вербаїв Боратинської сільської ради, відповідно до ст. 11, ст. 13 Закону України «Про оцінку 

земель», ст. 201 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, керуючись п. 34 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель в межах села Вербаїв Боратинської сільської ради. 

         2. Укласти договір з ліцензійною організацією на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Вербаїв Боратинської сільської ради. 

         3. Покласти обов’язки з оформлення договорів на сільського голову Яручика Сергія 

Олександровича та доручити йому від імені Боратинської сільської ради підписати договір, 

технічну документацію з нормативно-грошової оцінки села Вербаїв та інші пов’язані 

документи.       

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик                            

 

  



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/160                                           

          с.Боратин 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель села Мстишин 

Боратинської сільської ради  

 
 
         Заслухавши інформацію сільського голови Яручика Сергія Олександровича про 

необхідність виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель села 

Мстишин Боратинської сільської ради, відповідно до ст. 11, ст. 13 Закону України «Про оцінку 

земель», ст. 201 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, керуючись п. 34 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель в межах села Мстишин Боратинської сільської ради. 

         2. Укласти договір з ліцензійною організацією на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Мстишин Боратинської сільської ради. 

         3. Покласти обов’язки з оформлення договорів на сільського голову Яручика Сергія 

Олександровича та доручити йому від імені Боратинської сільської ради підписати договір, 

технічну документацію з нормативно-грошової оцінки села Мстишин та інші пов’язані 

документи.       

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик                            

 

  



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/161                                           

          с.Боратин 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель села Коршовець 

Боратинської сільської ради  

 
 
         Заслухавши інформацію сільського голови Яручика Сергія Олександровича про 

необхідність виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель села 

Коршовець Боратинської сільської ради, відповідно до ст. 11, ст. 13 Закону України «Про 

оцінку земель», ст. 201 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, 

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

сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель в межах села Коршовець Боратинської сільської ради. 

         2. Укласти договір з ліцензійною організацією на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Коршовець Боратинської сільської ради. 

         3. Покласти обов’язки з оформлення договорів на сільського голову Яручика Сергія 

Олександровича та доручити йому від імені Боратинської сільської ради підписати договір, 

технічну документацію з нормативно-грошової оцінки села Коршовець та інші пов’язані 

документи.       

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                              С.О.Яручик                            

 

  



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/162                                           

          с.Боратин 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель села Лучиці 

Боратинської сільської ради  

 
 
         Заслухавши інформацію сільського голови Яручика Сергія Олександровича про 

необхідність виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель села 

Лучиці Боратинської сільської ради, відповідно до ст. 11, ст. 13 Закону України «Про оцінку 

земель», ст. 201 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, керуючись п. 34 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель в межах села Лучиці Боратинської сільської ради. 

         2. Укласти договір з ліцензійною організацією на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Лучиці Боратинської сільської ради. 

         3. Покласти обов’язки з оформлення договорів на сільського голову Яручика Сергія 

Олександровича та доручити йому від імені Боратинської сільської ради підписати договір, 

технічну документацію з нормативно-грошової оцінки села Лучиці та інші пов’язані 

документи.       

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик                            

 

  



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/163                                           

          с.Боратин 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель села Цеперів 

Боратинської сільської ради  

 
 
         Заслухавши інформацію сільського голови Яручика Сергія Олександровича про 

необхідність виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель села 

Цеперів Боратинської сільської ради, відповідно до ст. 11, ст. 13 Закону України «Про оцінку 

земель», ст. 201 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, керуючись п. 34 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель в межах села Цеперів Боратинської сільської ради. 

         2. Укласти договір з ліцензійною організацією на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Цеперів Боратинської сільської ради. 

         3. Покласти обов’язки з оформлення договорів на сільського голову Яручика Сергія 

Олександровича та доручити йому від імені Боратинської сільської ради підписати договір, 

технічну документацію з нормативно-грошової оцінки села Цеперів та інші пов’язані 

документи.       

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик                            

 

  



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/164                                           

          с.Боратин 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель села Баїв 

Боратинської сільської ради  

 
 
         Заслухавши інформацію сільського голови Яручика Сергія Олександровича про 

необхідність виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель села 

Баїв Боратинської сільської ради, відповідно до ст. 11, ст. 13 Закону України «Про оцінку 

земель», ст. 201 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, керуючись п. 34 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель в межах села Баїв Боратинської сільської ради. 

         2. Укласти договір з ліцензійною організацією на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Баїв Боратинської сільської ради. 

         3. Покласти обов’язки з оформлення договорів на сільського голову Яручика Сергія 

Олександровича та доручити йому від імені Боратинської сільської ради підписати договір, 

технічну документацію з нормативно-грошової оцінки села Баїв та інші пов’язані документи.       

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                              С.О.Яручик                            

 

  



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  №  11/165                                           

          с.Боратин 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель села Городище 

Боратинської сільської ради  

 
 
         Заслухавши інформацію сільського голови Яручика Сергія Олександровича про 

необхідність виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель села 

Городище Боратинської сільської ради, відповідно до ст. 11, ст. 13 Закону України «Про оцінку 

земель», ст. 201 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, керуючись п. 34 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель в межах села Городище Боратинської сільської ради. 

         2. Укласти договір з ліцензійною організацією на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Городище Боратинської сільської ради. 

         3. Покласти обов’язки з оформлення договорів на сільського голову Яручика Сергія 

Олександровича та доручити йому від імені Боратинської сільської ради підписати договір, 

технічну документацію з нормативно-грошової оцінки села Городище та інші пов’язані 

документи.       

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                              С.О.Яручик                            

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/166                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Солосі П.В. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Солохи Петра Вікторовича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Рованці для  

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

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

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

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Солосі  Петру   Вікторовичу, площею 0,30 га,  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Рованці за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

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

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/167                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Ярополець Н.І 

Сивому Я.Ф. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Ярополець Наталії Іванівни  і Сивого Ярослава Флавійовича  

про надання   дозволу   на   розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     

ділянки   в  селі  Рованці для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись   

ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

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

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

благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ярополець Наталії Іванівні  і Сивому Ярославу Флавійовичу, площею 

0,20 га,  для  ведення особистого селянського господарства  в селі Рованці за рахунок земель 

сільської ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Ярополець Н.І і Сивому Я.Ф. розробити проект з урахуванням вимог державних 

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

ради. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/168                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Сидорук Л.В. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Сидорук  Людмили Володимирівни про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Рованці для  

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

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

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

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою ,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Сидорук Людмилі Володимирівні, площею 0,0320 га,  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

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

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/169                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Міщук З.Ю. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Міщук  Зої  Юхимівни про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Голишів для  ведення 

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

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

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

відносин , планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Міщук  Зої  Юхимівні, площею 0,06 га,  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Голишів за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Міщук З.Ю. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/170                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Березі А.В. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Берези Алли Володимирівни про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Боратин для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Березі  Аллі Володимирівні, площею 0,14 га,  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

        2.  Гр. Березі А.В.розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/171                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Камець В.Л. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Камець  Віктора  Леонідовича про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Боратин для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Камець  Віктору Леонідовичу  площею 0,14 га  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

        2.  Гр. Камець В.Л.розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/172                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Тихнюку М.С. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр.Тихнюка  Миколи Степановича про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Новостав для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Тихнюку  Миколі  Степановичу  площею 0,13 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

        2.  Гр. Тихнюку  М.С. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/173                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Ярошик Л.К. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр.Ярошик  Любові  Кирилівни про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Боратин для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ярошик  Любові Кирилівні  площею 0,15га  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

        2.  Гр. Ярошик Л.К. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/174                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Клімішиній Л.Д. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Клімішиної Любові Дмитрівни про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Рованці для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Клімішиній  Любові Дмитрівні  площею 0,14 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

        2.  Гр.Клімішиній Л.Д. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/175                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Ярмольчуку В.К. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Ярмольчука  Володимира Корнійовича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі Новостав для  

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

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

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

земельних відносин, планування територі, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ярмольчуку  Володимиру Корнійовичу  площею 0,17 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

        2.  Гр.Ярмольчуку В.К. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

з питань земельних відносин, планування територі, будівництва  благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/176                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Савчук Г.О. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Савчук  Ганни  Олександрівни про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі Рованці для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Савчук  Ганні Олександрівні  площею 0,20 га  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Рованці за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

        2.  Гр.Савчук Г.О. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/177                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Чміль Є.В. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Чміль  Євгена Володимировича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі Рованці для  

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

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

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

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Чміль Євгену  Володимировичу  площею 0,17 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

        2.  Гр.Чміль Є.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/178                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр.Момоту Л.В. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Момота Леоніда Володимировича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі Рованці для  

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

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

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

земельних відносин , планування території , будівництва , благоустрою ,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Момоту Леоніду Володимировичу площею 0,16 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

        2.  Гр.Момоту  Л.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/179                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Кузьміній С.В. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Кузьміної Світлани Володимирівни про надання  дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі Голишів  для  

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

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

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

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Кузьміній Світлані Володимирівні  площею 0,30 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

        2.  Гр. Кузьміній С.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/180                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Літковцю Ю.С. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Літковця  Юрія  Сергійовича про надання  дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки   в  селі Голишів  для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної  

ділянки у власність гр. Літковцю  Юрію  Сергійовичу  для  ведення особистого селянського 

господарства  в селі Рованці за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність і не 

переданих в користування.  

      2. Гр. Літковцю Ю.С. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/181                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Пігулі А.Б. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Пігули  Алли  Борисівни про надання  дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки   в  селі  Боратин  для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Пігулі Аллі Борисівні  площею 0,30 га  для  ведення особистого селянського 

господарства  в селі Боратин за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність і не 

переданих в користування.  

        2.  Гр. Пігулі А.Б. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                       С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/182                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Радчишину С.М. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Радчишина  Сергія Михайловича про надання  дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки   в  селі  Рованці  для  

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

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

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

питань земельних відносин , планування території , будівництва , благоустрою ,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Радчишину  Сергію Михайловичу  площею 0,05 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

        2.  Гр. Радчишину С.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                 С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/183                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Чижук О.А. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Чижук  Ольги  Антонівни про надання  дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки   в  селі  Боратин  для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Чижук  Ользі Антонівні площею 0,15 га  для  ведення особистого селянського 

господарства  в селі Боратин за рахунок земель сільської ради не  наданих у власність і не 

переданих в користування..  

 

        2.  Гр. Чижук О.А.розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

 

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/184                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Кондратюку П.В. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Кондратюка  Петра  Васильовича про надання  дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки   в  селі  Боратин  для  

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

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

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

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр.Кондратюку  Петру  Васильовичу площею 0,15 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

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

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/185                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Романчук Л.М. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Романчук Лілії  Михайлівни про надання  дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки   в  селі  Новостав  для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр.Романчук  Лілії Михайлівні площею 0,07 га  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Новостав за рахунок земель сільської ради не  наданих у 

власність і не переданих в користування.  

        2.  Гр. Романчук Л.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/186                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Мегя  О.О. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр.Мегя Олени Олександрівни про надання  дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  в  селі  Боратин  для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр.Мегя Олені Олександрівні площею 0,30 га  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

        2.  Гр. Мегя О.О. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/187                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Черняку Я.Я. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр.Черняка  Ярослава Ярославовича про надання  дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  в  селі  Боратин  для  

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

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

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

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр.Черняку Ярославу Ярославовичу орієнтовною  площею 0,22 га  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування, врахувавши захисну зону «Форту».  

       2.  Гр. Черняку Я.Я. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/188                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Гах М.В. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр.Гах Марії Володимирівни про надання  дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  в  селі  Баїв  для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Гах Марії Володимирівні  площею 0,15 га  для  ведення особистого селянського 

господарства в селі Баїв за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність і не 

переданих в користування.  

        2.  Гр. Гах М.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/189                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Поліщуку В.В. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Поліщука Володимира Васильовича про надання  дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  в  селі  Баїв  для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Поліщуку Володимиру Васильовичу площею 0,2944 га  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Баїв за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність 

і не переданих в користування.  

      2.  Гр. Поліщуку В.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                       С.О.Яручик 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/190                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Абрамович Н.Т. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Абрамович Надії Трохимівни про надання  дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  в  селі  Городище  для  ведення 

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

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

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

відносин, планування територі, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Абрамович Надії Трохимівні  площею 0,20 га  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Городище за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

        2.  Гр. Абрамович  Н.Т. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/191                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Касянчик С.М. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Касянчик  Світлани Михайлівни про надання  дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  в  селі  Баїв для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Касянчик  Світлані  Михайлівні  площею 0,50 га  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Баїв за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність 

і не переданих в користування.  

       2.  Гр. Касянчик С.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/192                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Касянчик О.М. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Касянчик  Ольги Михайлівни про надання  дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  в  селі  Баїв для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Касянчик Ользі Михайлівні площею 0,50 га  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Баїв за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність 

і не переданих в користування.  

       2.  Гр. Касянчик О.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/193                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Касянчик В.І. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Касянчик  Вікторії  Іванівни про надання  дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  в  селі  Баїв для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою, сільська рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Касянчик Вікторії Іванівні  площею 0,50 га  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Баїв за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність 

і не переданих в користування.  

       2.  Гр. Касянчик  В.І. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/194                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Наконечному Р.О. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Наконечного Руслана Олександровича Іванівни про надання  

дозволу   на   розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  в  селі  

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

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

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

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

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Наконечному Руслану Олександровичу площею 0,20 га  для  ведення 

особистого селянського господарства  в селі Баїв за рахунок земель сільської ради  не наданих 

у власність і не переданих в користування.  

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

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/195                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Шпіндовській Г.М. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Шпіндовської Галини Миколаївни про надання  дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  в  селі  Вербаїв для  

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

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

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

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Шпіндовській Галині Миколаївні площею 0,18 га  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Вербаїв за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

       2.  Гр. Шпіндовській Г.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/196                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Дядюк Г.Л. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Дядюк  Галини Лук’янівни про надання  дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  в  селі  Вербаїв для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Дядюк Галині Лук’янівні площею 0,15 га  для  ведення особистого селянського 

господарства  в селі Вербаїв за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність і не 

переданих в користування.  

        2.  Гр. Дядюк Г.Л.розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/197                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Мар’янчик В.С. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр.Мар’янчик  Валентини Степанівни про надання  дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  в  селі  Лучиці для  

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

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

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

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Мар’янчик  Валентині Степанівні  площею 0,13 га  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Лучиці за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

        2.  Гр. Мар’янчик В.С. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/198                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Мар’янчику А.М. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Мар’янчика  Анатолія  Михайловича про надання  дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  в  селі  Лучиці для  

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

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

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

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Мар’янчику  Анатолію Михайловичу площею 0,20 га  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Лучиці за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

        2.  Гр. Мар’янчику А.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/199                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Яковлюк Г.І. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Яковлюк  Галини Іванівни про надання  дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  в  селі Вербаїв для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Яковлюк  Галині Іванівні площею 0,60 га  для  ведення особистого селянського 

господарства  в селі Вербаїв за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність і не 

переданих в користування.   

       2.  Гр. Яковлюк  Г.І. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/200                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Шоломицькій Ю.Я. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Шоломицької  Юлії Ярославівни про надання  дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  в  селі Вербаїв для  

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

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

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

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Шоломицькій  Юлії Ярославівні площею 0,25 га  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Вербаїв за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування. 

       2.  Гр. Шоломицькій  Ю.Я. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 



 
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

від 03.10.2019 № 11/201 

с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування  

магазину Гупало Л.В. 

 

 

         Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки Гупало Людмили Василівни 

для будівництва та обслуговування магазину по вулиці Промисловій, 13 в селі Рованці та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 

19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію 

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

благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки Гупало Людмилі Василівні  

площею 0,4953га для будівництва і обслуговування магазину по вулиці Промисловій, 13 в селі 

Рованці  Луцького району Волинської області.  

        2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  магазину 

по вулиці Промисловій, 13 в селі Рованці  є невід’ємною складовою частиною генерального 

плану села Рованці та схеми планування Боратинської сільської ради Луцького району. 

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

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

екології. 
   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик   
 

  



 
 

                                                      БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        
від 03.10.2019  №  11/202                                                

с.Боратин   

                                

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд гр. Денисюку А.А. 

 

 

       Розглянувши заяву гр.Денисюка Андрія  Антоновича про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території земельної ділянки для  будівництва  та обслуговування житлового 

будинку, господарських  будівель  і споруд в с.Боратин та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону 

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

містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл  гр. Денисюку  Андрію  Антоновичу на розроблення   детального  плану 

території земельної ділянки площею 0,12 га  для будівництва та обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Луцького району Волинської області. 

         2. Детальний план території земельної ділянки  для будівництва  та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Боратин Боратинської сільської 

ради Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку.  

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

від 03.10.2019  №  11/203                                                

с.Боратин   

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Гапичу А.М. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Гапича  Антона Миколайовича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки   в  селі  Голишів  

для будівництва та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Гапичу  Антону  Миколайовичу  площею 0,12 га  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Голишів. 

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

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

від 03.10.2019  №  11/204                                                

с.Боратин   

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Войтуху Ф.К. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Войтуха  Федора  Кириловича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в  селі  Боратин 

для будівництва та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Войтуху  Федору  Кириловичу  площею 0,16 га  для   будівництва   та  

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

           2.  Гр. Войтуху Ф.К. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

від 03.10.2019  №  11/205                                                

с.Боратин   

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Маркевич С.Л. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Маркевич Суламіти Леонідівни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в  селі  Рованці для 

будівництва та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Маркевич  Суламіті  Леонідівні  площею 0,12 га  для   будівництва   та  

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

           2.  Гр. Маркевич  С.Л. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

від 03.10.2019  №  11/206                                                

с.Боратин   

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Рудь О.М. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Рудь  Олега  Миколайовича  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в  селі Голишів для будівництва 

та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   керуючись   ст. 

12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

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

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

охорони природи та екології сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Рудь  Олегу  Миколайовичу  площею 0,12 га  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Голишів. 

           2.  Гр. Рудь О.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

від 03.10.2019  №  11/207                                                

с.Боратин   

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Стецюку Р.С. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Стецюка  Романа  Сергійовича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в  селі Рованці для 

будівництва та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Стецюку  Роману  Сергійовичу  площею 0,1962 га  для   будівництва   

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

           2.  Гр.Стецюку Р.С. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                              С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

від 03.10.2019  №  11/208                                                

с.Боратин   

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Мельничуку А.Л. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Мельничука  Андрія Леонідовича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в  селі Голишів для 

будівництва та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Мельничуку Андрію  Леонідовичу  площею 0,10 га  для   будівництва   

та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Голишів. 

           2.  Гр. Мельничуку  А.Л. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

від 03.10.2019  №  11/209                                                

с.Боратин   

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Осадчому  Т.А. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Осадчого Тараса Андрійовича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в  селі Голишів для 

будівництва та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Осадчому Тарасу  Андрійовичу  площею 0,12 га  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Голишів. 

           2.  Гр. Осадчому Т.А. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

від 03.10.2019  №  11/210                                                

с.Боратин   

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Осадчій А.А. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Осадчої  Анастасії  Андріївни про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в  селі Голишів для будівництва 

та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   керуючись   ст. 

12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

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

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

охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Осадчій  Анастасії  Андріївні  площею 0,12 га  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Голишів. 

           2.  Гр. Осадчій А.А. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

від 03.10.2019  №  11/211                                                

с.Боратин   

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Вітовській О.І. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Вітовської  Ольги Іванівни  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в  селі Баїв для будівництва та 

обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   керуючись   ст. 

12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

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

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

охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Вітовській  Ользі  Іванівні  площею 0,20 га  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Баїв.  

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

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

від 03.10.2019  №  11/212                                                

с.Боратин   

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Куцик Є.В. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Куцик  Євгенії  Василівни  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в  селі Коршовець для будівництва 

та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   керуючись   ст. 

12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

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

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

охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Куцик  Євгенії  Василівні  площею 0,25 га  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Коршовець. 

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

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

від 03.10.2019  №  11/213                                                

с.Боратин   

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Кондратюк О.В. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Кондратюк  Олени  Василівни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Промінь для 

будівництва та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Кондратюк  Олені  Василівні  площею 0,25 га  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Промінь. 

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

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

від 03.10.2019  №  11/214                                                

с.Боратин   

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Бульбенюк Н.Р. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Бульбенюк Надії Романівни  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Мстишин для будівництва 

та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   керуючись   ст. 

12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

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

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

охорони природи та екології сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Бульбенюк  Надії  Романівні  площею 0,25 га  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Мстишин. 

           2.  Гр. Бульбенюк Н.Р. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

від 03.10.2019  №  11/215                                                

с.Боратин   

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Олексюку М.О. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Олексюка  Михайла  Оксентовича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Промінь для 

будівництва та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр.Олексюку  Михайлу Оксентовичу площею 0,25 га  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Промінь.  

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

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 03.10.2019  №  11/216                                                

с.Боратин   

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Костюкевич  Г.Т. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Костюкевич  Ганни  Тарасівни про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Мстишин 

для будівництва та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр.Костюкевич  Ганні  Тарасівні площею 0,15 га  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Мстишин. 

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

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

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  

з питань земельних відносин,планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

від 03.10.2019  №  11/217                                                

с.Боратин   

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Кошулинському Ю.З. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Кошулинського Юрія  Зосимовича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Коршовець 

для будівництва та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій»,  

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, будівництва, 

благоустрою, охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Кошулинському  Юрію  Зосимовичу площею 0,25 га  для   будівництва   

та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Коршовець. 

           2.  Гр. Кошулинському Ю.З. розробити проект з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської 

ради. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  

з питань земельних відносин,планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 03.10.2019  №  11/218                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства гр. Віткалюк Є.М. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Віткалюк  Євгенії  Миколаївни про надання  дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  в  селі Промінь  для  ведення 

особистого селянського господарства  та   керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Віткалюк  Євгенії  Миколаївні  площею  1,00 га  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Промінь.  

 

       2.  Гр. Віткалюк  Є.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до сільської ради. 

 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  

з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

              БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

          ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

                                                                    Сьомого   скликання 

 

         Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

    03.10.2019 № 11/219 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва  Качулі А.М.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Качули  Аріни Миколаївни  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  

в садівничому товаристві «Калина» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

«Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки  площею 0,0680 га, для надання у власність гр. Качулі  Аріні  Миколаївні в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

«Калина» за рахунок земель сільської ради, не наданих у власність і не переданих в 

користування.  

         2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

         3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

    03.10.2019 № 11/220 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва  Митчику О.П.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Митчика  Олександра  Петровича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального 

садівництва  в садівничому товаристві «Калина» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 

Закону    України      «Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   

Кодексу  України, враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки  площею 0,0600 га, для надання у власність гр. Митчику  Олександру  Петровичу в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

товаристві «Калина»  за рахунок земель сільської ради, не наданих у власність і не переданих 

в користування.  

         2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

         3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

    03.10.2019 № 11/221 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва  Мазурику В.М.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Мазурика Валентина  Миколайовича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального 

садівництва  в садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 

Закону    України      «Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   

Кодексу  України, враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

             1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки  площею 0,0629 га , для надання у власність гр. Мазурику  Валентину  Миколайовичу 

в с. Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

товаристві «Промінь»  за рахунок земель сільської ради, не наданих у власність і не переданих 

в користування.  

             2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

             3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

    03.10.2019 № 11/222 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва  Карпюк Н.І.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Карпюк  Наталії  Іванівни  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  

в садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

«Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, 

враховуючи пропозицію постійної  комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

             1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки площею 0,04 га, для надання у власність гр. Карпюк  Наталії  Іванівні  в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

«Промінь»  за рахунок земель сільської ради, не наданих у власність і не переданих в 

користування.  

             2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

    03.10.2019 № 11/223 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва  Биць М.Д.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Биць  Миколи  Дмитровича  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  

в садівничому товаристві «Калина» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

«Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, 

враховуючи пропозицію постійної  комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

             1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки площею 0,06 га, для надання у власність гр. Биць  Миколі  Дмитровичу  в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

«Калина»  за рахунок земель сільської ради, не наданих у власність і не переданих в 

користування.  

             2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

             3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

    03.10.2019 № 11/224 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва  Борщ А.І.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Борщ  Андрія  Івановича  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  

в садівничому товаристві «Калина» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

«Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, 

враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, планування 

території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

             1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки площею 0,07 га, для надання у власність гр. Борщ  Андрію  Івановичу  в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

«Калина»  за рахунок земель сільської ради, не наданих у власність і не переданих в 

користування.  

             2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

             3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

    03.10.2019 № 11/225 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва  Іванюку П.А.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Іванюка  Павла  Андрійовича  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  

в садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

«Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

             1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки площею 0,06 га, для надання у власність гр. Іванюку  Павлу  Андрійовичу   в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

«Промінь»  за рахунок земель сільської ради, не наданих у власність і не переданих в 

користування.  

             2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

             3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

    03.10.2019 № 11/226 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Бондаруку П.П.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Бондарука  Петра  Петровича  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  

в садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

«Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, 

враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, планування 

території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

             1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки площею 0,0601 га, для надання у власність гр. Бондаруку  Петру  Петровичу  в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

товаристві «Промінь»  за рахунок земель сільської ради, не наданих у власність і не переданих 

в користування.  

             2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

             3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

                                     

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

    03.10.2019 № 11/227 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Олещук  Т.В.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Олещук  Тетяни Володимирівни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального 

садівництва  в садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 

Закону    України      «Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   

Кодексу  України, враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

             1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки площею 0,0805 га, для надання у власність гр. Олещук  Тетяні  Володимирівні  в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

товаристві «Промінь»  за рахунок земель сільської ради, не наданих у власність і не переданих 

в користування.  

             2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

             3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

    03.10.2019 № 11/228 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Свірщевському  Ю.М.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Свірщевського  Юрія  Миколайовича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального 

садівництва  в садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 

Закону    України      «Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   

Кодексу  України, враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

             1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки площею 0,06 га, для надання у власність гр. Свірщевському  Юрію  Миколайовичу    в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

товаристві «Промінь»  за рахунок земель сільської ради, не наданих у власність і не переданих 

в користування.  

             2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

    03.10.2019 № 11/229 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Свірщевській  М.А.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Свірщевської  Марії  Андріївни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального 

садівництва  в садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 

Закону    України      «Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   

Кодексу  України, враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

             1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки площею 0,06 га, для надання у власність гр. Свірщевській Марії  Андріївні  в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

«Промінь»  за рахунок земель сільської ради, не наданих у власність і не переданих в 

користування.  

             2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

             3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

    03.10.2019 № 11/230 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Савчук  С.Г.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Савчук  Світлани Гнатівни  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  

в садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

«Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, 

враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, планування 

території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

             1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки площею 0,06 га, для надання у власність гр. Савчук  Світлані  Гнатівні  в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

«Промінь»  за рахунок земель сільської ради, не наданих у власність і не переданих в 

користування.  

             2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

             3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

        
    03.10.2019 № 11/231 

     с.Боратин     

 

 Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Купріянчику О.Ю.  

 

               Розглянувши заяву гр. Купріянчика  Олександра Юрійовича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських  будівель  і споруд в с. Рованці  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 

19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, будівництва, 

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Купріянчику  Олександру Юрійовичу  на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки площею 1,05 га  для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці Луцького району Волинської 

області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

               3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

        
    03.10.2019 № 11/232 

     с.Боратин     

 

     

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Ільюк Л.М.  

 

               Розглянувши заяву гр. Ільюк Лілії Миколаївни  про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та обслуговування 

житлового будинку, господарських  будівель  і споруд в с.Голишів  та керуючись  ст.26, 59, 

60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Ільюк  Лілії  Миколаївні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,25 га  для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Голишів Луцького району 

Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Голишів 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

               3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик                   

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

        
    03.10.2019 № 11/233 

     с.Боратин         

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Бойко  С.М. 

 

       Розглянувши заяву гр.Бойко  Світлани Миколаївни  про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та обслуговування 

житлового будинку, господарських  будівель  і споруд в с.Рованці  та керуючись  ст.26, 59, 60, 

73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл  гр. Бойко  Світлані Миколаївні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,9535 га  для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці  Луцького району 

Волинської області. 

         2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик                   

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

        
    03.10.2019 № 11/234 

     с.Боратин         

    

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Ляшуку В.Є. 

 

       Розглянувши заяву гр.Ляшука  Віталія  Євгеновича про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та обслуговування 

житлового будинку, господарських  будівель  і споруд в с.Боратин  та керуючись  ст.26, 59, 60, 

73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл  гр. Ляшуку  Віталію  Євгеновичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,20 га  для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин  Луцького району 

Волинської області. 

         2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Боратин 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                        С.О. Яручик                   

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

        

    03.10.2019 № 11/235 

     с.Боратин         

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі  

Олійнику О.П. 

 

       Розглянувши заяву гр. Олійника Олександра Петровича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування будівель торгівлі в с. Рованці та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл гр. Олійнику  Олександру Петровичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,16 га  для будівництва та обслуговування  

будівель торгівлі в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

         2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування будівель торгівлі в селі Рованці Боратинської сільської ради Луцького району 

подати на затвердження в установленому законом порядку. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                        С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       03.10.2019 № 11/236 

     с.Боратин         

     
    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Романюку П.А. 

 

       Розглянувши заяву гр. Романюка  Павла  Андрійовича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 

19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, будівництва, 

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл гр. Романюку  Павлу Андрійовичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,4429 га, кадастровий номер 

0722880700:04:001:7753,  для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

         2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

         3. Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

селі Рованці на власній земельній ділянці. 

         4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик                   

 

 

 



 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

        
     03.10.2019 № 11/237 

     с.Боратин         

     

 Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури Березній Т.Л. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

       Розглянувши заяву гр. Березної  Тетяни Леонідівни 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) в с. Боратин та керуючись  ст.26, 59, 60, 

73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл гр. Березній  Тетяні Леонідівні на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,12 га  для будівництва та обслуговування  

будівель ринкової інфраструктури  (адміністративних будинків,  офісних приміщень та інших 

будівель  громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької  та 

іншої діяльності , пов’язаної  з отриманням прибутку)  в с.Боратин Луцького району 

Волинської області. 

         2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури  (адміністративних будинків,  офісних 

приміщень та інших будівель  громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької  та іншої діяльності , пов’язаної  з отриманням прибутку)  в селі Боратин 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик                   



 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

        
 03.10.2019 № 11/238 

     с.Боратин         

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування офісно-складських  

приміщень Безушкевич С.М. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

       Розглянувши заяву гр. Безушкевич  Світлани Михайлівни про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування офісно-складських приміщень в с. Рованці та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл гр. Безушкевич  Світлані Михайлівні на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки орієнтовною площею 0,1138 га для будівництва та 

обслуговування  офісно-складських приміщень  в с.Рованці Луцького району Волинської 

області. 

         2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування офісно-складських приміщень   в селі Рованці Боратинської сільської ради 

Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 03.10.2019 № 11/239 

     с.Боратин         

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі 

Ільюку С.В. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

       Розглянувши заяву гр. Ільюка  Сергія  Володимировича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування будівель торгівлі  в с. Голишів та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл гр. Ільюку  Сергію  Володимировичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки  площею 0,04 га для будівництва та обслуговування  

будівель торгівлі  в с.Голишів Луцького району Волинської області. 

         2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування будівель торгівлі  в селі Голишів Боратинської сільської ради Луцького 

району подати на затвердження в установленому законом порядку. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

    03.10.2019 № 11/240 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва  Дячук Н.О.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Дячук  Наталії  Олександрівни  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  

в садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

«Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, 

враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, планування 

території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

             1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки площею 0,0506 га, для надання у власність гр. Дячук  Наталії  Олександрівні  в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

товаристві «Промінь»  за рахунок земель сільської ради, не наданих у власність і не переданих 

в користування.  

             2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

             3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 

    

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

        
    03.10.2019 № 11/241 

     с.Боратин     

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Купріянчик Д.С.  

 

               Розглянувши заяву гр. Купріянчик  Діани Сергіївни про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських  будівель  і споруд в с.Рованці  та 

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 

19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, будівництва, 

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Купріянчику Діані Сергіївні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,30 га  для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці Луцького району Волинської 

області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

               3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

        
    03.10.2019 № 11/242 

     с.Боратин     

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Янко С.Т.  

 

          Розглянувши заяву гр. Янко  Сергія  Тимофійовича про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та обслуговування 

житлового будинку, господарських  будівель  і споруд в с.Боратин  та керуючись  ст.26, 59, 60, 

73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл  гр. Янко  Сергію  Тимофійовичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,2744 га  для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Боратин Луцького району Волинської 

області. 

         2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Боратин 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

        3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    03.10.2019 №  11/243 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Кривичу Р.С. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

       Розглянувши заяву гр. Кривича  Романа Славомировича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Баїв та керуючись  

ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, 

охорони природи та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл гр. Кривичу  Роману  Славомировичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки  площею 0,1652 га  для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Баїв  Луцького району Волинської 

області. 

         2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Баїв Боратинської 

сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик                   

 

 

        

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    03.10.2019 №  11/244 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Воробей О.М. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

       Розглянувши заяву гр. Воробей  Олега Миколайовича про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Баїв та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл гр. Воробей  Олегу Миколайовичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки  площею 0,08 га  для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Баїв  Луцького району Волинської 

області. 

         2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Баїв Боратинської 

сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик                   

 

 

        

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    03.10.2019 №  11/245 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування об’єктів промисловості 

Саць А.М. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

       Розглянувши заяву гр. Саць Андрія Миколайовича про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки площею 0,7128 га  для  будівництва  

та обслуговування об’єктів промисловості, а саме: виробництво бетонних блоків, бруківки та 

відсівобетонних блоків с.Городище та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл гр. Саць Андрію  Миколайовичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки  площею 0,7128 га  для будівництва та обслуговування  

об’єктів промисловості, а саме: виробництво бетонних блоків, бруківки та відсівобетонних 

блоків  в с.Городище  Луцького району Волинської області. 

         2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування об’єктів промисловості, а саме: виробництво бетонних блоків, бруківки та 

відсівобетонних блоків  в с.Городище Боратинської сільської ради Луцького району подати на 

затвердження в установленому законом порядку. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик                   

 

 

        

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    03.10.2019 №  11/246 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування об’єктів промисловості 

Саць А.М. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

       Розглянувши заяву гр. Саць Андрія Миколайовича про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки площею 0,14 га  для  будівництва  та 

обслуговування об’єктів промисловості, а саме: виробництво бетонних блоків, бруківки та 

відсівобетонних блоків с.Городище та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл гр. Саць Андрію  Миколайовичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки  площею 0,14 га  для будівництва та обслуговування  

об’єктів промисловості, а саме: виробництво бетонних блоків, бруківки та відсівобетонних 

блоків  в с.Городище  Луцького району Волинської області. 

         2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування об’єктів промисловості, а саме: виробництво бетонних блоків, бруківки та 

відсівобетонних блоків  в с.Городище Боратинської сільської ради Луцького району подати на 

затвердження в установленому законом порядку. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик                   

 

 

        

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

03.10.2019 №  11/256 

     с.Боратин     

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу на  

конкурентних засадах у формі аукціону  та 

надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

         

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу на 

конкурентних засадах та керуючись  п. 34 ч. 1  п.34 ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” ст.12,122, 127,128, 134-139, 186  Земельного Кодексу  України,  

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності», ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст 13 15,19 Закону України «Про оцінку земель» , враховуючи позитивне 

рішення постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, будівництва, 

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

           1. Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

(кадастровий номер 0722880700:04:001:7827  площею  0,4352 га для продажу на конкурентних 

засадах у формі  аукціону,  для розміщення та експлуатації  основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості , що 

знаходиться в межах с.Рованці Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської 

області за рахунок земель промисловості  не наданих у власність або користування. 

           2. Надати дозвіл Боратинській  сільській раді  замовити  в суб’єкта  господарювання , 

який є суб’єктом оціночної діяльності в сфері оцінки земель відповідно до  закону проведення 

експертно грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 0722880700:04:001:7827, 

площею  0,4352 га  для  продажу на конкурентних засадах у формі аукціону, для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться в межах с.Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області за рахунок земель 

промисловості  не наданих у власність або користування.   

           3. Розроблення звіту про експертну грошову оцінку  земельної ділянки провести за 

рахунок коштів  Боратинської сільської ради. 



            4. Після розроблення та  погодження, згідно чинного законодавства, звіт про складання  

експертно грошової оцінки земельної ділянки подати на розгляд і затвердження Боратинської 

сільської ради. 

            5. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 03.10.2019 №  11/257 

     с.Боратин     

 

Про  затвердження  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу на  

конкурентних засадах у формі аукціону  та 

надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

         

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу на 

конкурентних засадах та керуючись  п. 34 ч. 1  п.34 ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” ст.12,122, 127,128, 134-139, 186  Земельного Кодексу  України,  

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності», ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст 13 15,19 Закону України «Про оцінку земель» , враховуючи позитивне 

рішення постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, будівництва, 

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

           1. Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

(кадастровий номер 0722880700:04:001:7826  площею  0,1886 га для продажу на конкурентних 

засадах у формі  аукціону,  для розміщення та експлуатації  будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства, що знаходиться в межах с.Рованці Боратинської 

сільської ради  Луцького району Волинської області за рахунок земель промисловості  не 

наданих у власність або користування. 

           2. Надати дозвіл Боратинській  сільській раді  замовити  в суб’єкта  господарювання , 

який є суб’єктом оціночної діяльності в сфері оцінки земель відповідно до  закону проведення 

експертно грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 0722880700:04:001:7826, 

площею  0,1886 га  для  продажу на конкурентних засадах у формі аукціону, для розміщення 

та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, що 

знаходиться в межах с.Рованці Боратинської сільської ради Луцького району Волинської 

області за рахунок земель промисловості  не наданих у власність або користування.   

           3. Розроблення звіту про експертну грошову оцінку  земельної ділянки провести за 

рахунок коштів  Боратинської сільської ради. 

            4. Після розроблення та  погодження, згідно чинного законодавства, звіт про складання  

експертно грошової оцінки земельної ділянки подати на розгляд і затвердження Боратинської 

сільської ради. 



            5. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03.10.2019 №  11/258 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки яка пропонується 

 для продажу права оренди 

 на конкурентних засадах у формі аукціону 

 

               Керуючись статтями 12, 93, 122, 124,134-139, 186-1, 198 Земельного кодексу України, 

статтями 25,55 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування», враховуючи рекомендації постійної    комісії з питань земельних 

відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, 

сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

             1. Включити до переліку земельних ділянок, права оренди на які виставляються на 

земельні торги окремими лотами, земельну ділянку водного фонду комунальної власності 

площею 20,5982 га для риборозведення (код КВЦПЗ 10.07.), розташовану в межах с.Промінь 

Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області. 

             2. Розробити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення(відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) водного фонду комунальної власності площею 

20,5982 га з кадастровим номером 0722885100:01:001:4985, яка пропонується для продажу 

права оренди на конкурентних засадах у формі аукціону для риборозведення, розташовану в 

с.Промінь Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області.  

             3.Технічну документацію розробити та затвердити згідно з чинним законодавством 

України. 

             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну   комісію з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

03.10.2019 №  11/259 

     с.Боратин     

 
Про   надання  дозволу  на  розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки яка пропонується 

 для продажу права оренди 

 на конкурентних засадах у формі аукціону 

 

               Керуючись статтями 12, 93, 122, 124,134-139, 186-1, 198 Земельного кодексу України, 

статтями 25,55 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування», враховуючи рекомендації постійної    комісії з питань земельних 

відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, 

сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

             1. Включити до переліку земельних ділянок, права оренди на які виставляються на 

земельні торги окремими лотами, земельну ділянку водного фонду комунальної власності 

площею 30,7068 га для риборозведення (код КВЦПЗ 10.07.), розташовану в межах с.Промінь 

Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області. 

             2. Розробити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення(відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) водного фонду комунальної власності площею 

30,7068 га з кадастровим номером 0722885100:06:000:3032, яка пропонується для продажу 

права оренди на конкурентних засадах у формі аукціону для риборозведення, розташовану в 

с.Промінь Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області.  

             3.Технічну документацію розробити та затвердити згідно з чинним законодавством 

України. 

             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну   комісію з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології сільської ради. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 
 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/260                                                

с.Боратин   

 

Про  внесення змін в рішення сільської  

Ради від 03.08.2018  № 5/31«Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Гержій Л.Л. 

 

               

       Розглянувши  заяву гр. Гержій Лілії  Леонтіївни про внесення змін в рішення сільської  

Ради від 03.08.2018 № 5/31 «Про надання дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства»  в  селі  Баїв 

та   керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій»,   

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Внести зміни в  рішення сільської  Ради від 03.08.2018 № 5/31 «Про надання дозволу на  

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства» в  селі  Баїв гр. Гержій Лілії  Леонтіївні, а саме: в пункті 1 

рішення слова «площею 0,2432 га» замінити словами «площею 0,3432 га».   

        2. Всі інші пункти  рішення залишити без змін.   

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста-землевпорядника  

Саченка Я.Г. 

 

 

  

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

від 03.10.2019  №  11/261                                                

с.Боратин   

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  обслуговування 

Свято-Успенської церкви с.Баїв. 

 

               

       Розглянувши  заяву громади Свято-Успенської  церкви с.Баїв  про надання   дозволу   на   

розробку проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  обслуговування 

Свято-Успенської церкви в с.Баїв та   керуючись   ст. 12, 123, 186  Земельного   Кодексу  

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

України «Про землеустрій»,   враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки 

в постійне користування громаді Свято-Успенської  церкви с.Баїв площею 0,20 га  для 

обслуговування Свято-Успенської церкви  в селі Баїв.  

        2. Громаді Свято-Успенської  церкви с. Баїв  розробити проект з урахуванням вимог 

державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження  до 

сільської ради. 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  

з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 03.10.2019  № 11/263                                                

с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

та передачі її в оренду 

 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Нижегородцевій Богдані Миколаївні в оренду та керуючись ст. 4,5,6 Закону України «Про 

оренду землі», п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 

93, 122, 124,186-1, 198  Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної 

комісії  з питань земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, 

охорони природи та екології,   Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду терміном на _____ років  гр. Нижегородцевій Богдані Миколаївні  площею 0,5827 га,   

яка розташована в с. Новостав  Луцького району  Волинської області для будівництва та 

обслуговування  основних, підсобних і допоміжних споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер  0722880700:03:001:6435. 

         2. Надати в оренду терміном на _____ років земельну ділянку площею 0,5827 га гр. 

Нижегородцевій Б.М.  для будівництва та обслуговування  основних, підсобних і допоміжних 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Код цільового 

використання згідно КВЦПЗ секція J розділ 11 підрозділ 11.02. 

         3. Встановити орендну плату за земельну ділянку в розмірі _______ відсотків від 

нормативної грошової оцінки. Оплату проводити на бюджетний рахунок Боратинської 

сільської ради, за кожен день прострочки пеня в розмірі 0,2 %.       

         4. Виготовити у відповідному порядку  документи, що посвідчують речове право оренди 

на земельну ділянку та провести її державну реєстрацію. 

         5. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни в земельно-

облікову документацію, відповідно до п.2 цього рішення. 

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва,  благоустрою,  охорони природи та 

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик                            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 03.10.2019  № 11/264                                                

с.Боратин 

   

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельних  

ділянок .  

 

          Розглянувши  заяви громадян про надання дозволів на складання технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок , керуючись п.34 ст. 

26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  

кодексу України, п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та 

перехідні положення»,  Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин і розвитку підприємництва,  

сільська  рада 

 

В ИР І Ш И Л А : 

 

         1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

( відновлення) меж земельних ділянок громадянам: 

            1). Залеті Олександру Андрійовичу - на присадибну земельну ділянку, площею  

0,25 га,   що розташована в селі Боратин  по вулиці Шкільній,11. 

            2). Ярополець Наталії Іванівні, Сивому  Ярославу Флавійовичу  - на присадибну  

земельну ділянку, площею 0,24 га  що розташована в селі Рованці . 

            3). Хвень Ользі  Борисівні  – на присадибну  земельну ділянку, площею 0,25 га, що 

розташована в селі Баїв вул.Перемоги, 67. 

            4). Надєіній Зої  Миколаївні   – на присадибну земельну ділянку,  площею 0,25 га,  що 

розташована в селі  Городище, вул. Миру, 51. 

            5). Бролінській Валентині Федорівні – на присадибну земельну ділянку,  площею  

0,15 га,  що розташована  в селі Новостав вулиця  Нова,20. 

            6). Дядюк  Галині Лук’янівні – на присадибну земельну ділянку,  площею 0,25 га,  що 

розташована  в селі Вербаїв. 

            7). Вітовській  Данії Борисівні  – на присадибну земельну ділянку,  площею 0,25 га,  що 

розташована  в селі Баїв вул. Перемоги,44. 

            8). Тихнюку  Миколі  Степановичу –на присадибну земельну ділянку, площею 0,12 га,  

що розташована  в селі Новостав. 

         2. Вказаним в п.1 цього рішення громадянам розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та подати їх на 

затвердження до  сільської ради. 



         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію  з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.       

      

 

Сільський  голова                                                                                                       С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

                                                 БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 від 03.10.2019  № 11/265                                                

с.Боратин 

   

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки .  

 

          Розглянувши  клопотання Милушівського споживчого товариства про надання дозволу 

на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки, площею 0,10 га, що перебуває в постійному користування для 

обслуговування  магазину в с.Баїв та  керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 

Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  

Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної 

комісії з питань земельних відносин і розвитку підприємництва,  сільська  рада 

 

В ИР І Ш И Л А : 

 

         1. Надати дозвіл Милушівському  споживчому товариству на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки  

площею 0,10 га, що розташована в с.Баїв вул.Перемоги, 87. 

         2. Милушівському споживчому товариству розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на 

затвердження до  сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію  з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.       

      

 

 

Сільський  голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      



 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 03.10.2019  № 11/266                                                

с.Боратин 

   

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельних  

ділянок .  

 

          Розглянувши  клопотання Милушівського споживчого товариства про надання дозволу 

на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки, площею 0,07 га, що перебуває в постійному користування для 

обслуговування  магазину в с.Городище та  керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 

Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  

Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної 

комісії з питань земельних відносин і розвитку підприємництва, сільська  рада 

 

В ИР І Ш И Л А : 

 

         1. Надати дозвіл Милушівському споживчому товариству на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки  

площею 0,07 га, що розташована в с.Городище вул.Миру, 87. 

         2. Милушівському  споживчому товариству розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на 

затвердження до  сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію  з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.       

      

 

Сільський  голова                                                                                                         С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 №11/267 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Сітухи О.А. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Сітухи Олександра Анатолійовича про надання 

дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,26 га  для ведення  особистого селянського господарства в с. Боратин гр. Сітусі 

Олександру Анатолійовичу  та  внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  чергової 

сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/268 

       с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Задворного В.Ф. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Задворного Владислава Федоровича про 

надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 

Боратин  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

площею 0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в селі Боратин  гр. Задворному Владиславу Федоровичу та  внести 

пропозицію по даному  питанню  на  розгляд  чергової  сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  03.10.2019 № 11/269 

       с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Мошелюк О.М.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Мошелюк Олени Миколаївни про надання 

дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 

Голишів  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

площею 0,24 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в селі Голишів  гр. Мошелюк Олені Миколаївні та  внести пропозицію по 

даному  питанню  на  розгляд  чергової  сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 03.10.2019 № 11/270 

       с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Олейника І.Ю.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Олейника Ігоря Юрійовича про надання 

дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 

Рованці  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 

Рованці  гр. Олейнику Ігорю Юрійовичу та  внести пропозицію по даному  питанню  на  

розгляд  чергової  сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                        С.О.Яручик  

 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  03.10.2019 № 11/271 

       с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Рубінової О.І.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Рубінової Ольги Іванівни про надання дозволу 

на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці  та 

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 

Рованці  гр. Рубіновій Ользі Іванівні та  внести пропозицію по даному  питанню  на  розгляд  

чергової  сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик  

 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 03.10.2019 № 11/272 

       с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Кононова В.М.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Кононова Віктора Миколайовича про надання 

дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 

Рованці  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 

Рованці гр. Кононову Віктору Миколайовичу та  внести пропозицію по даному  питанню  на  

розгляд  чергової  сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик  

 

 

  



 
 

УКРАЇНА 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  03.10.2019 № 11/273 

с.Боратин  

  

Про надання дозволу на встановлення 

тимчасової  архітектурної споруди  

для здійснення підприємницької діяльності 

Боярчуку  П.А. 

 

 

 

         Розглянувши   заяву громадянина  Боярчука  Петра Анатолійовича  про надання дозволу  

на встановлення  тимчасової  споруди  для здійснення підприємницької діяльності на власній  

земельній  ділянці в с.Рованці та керуючись  ст.26, 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.10,16 Закону України « Про благоустрій населених пунктів», 

ст.28 Закону України «Про врегулювання містобудівної діяльності», ст.123 Земельного  

Кодексу України, згідно наказу  № 244 від 21.10.2011  Міністерства   регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України « Про  затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл  громадянину  Боярчуку  Петру  Анатолійовичу на виготовлення паспорта  

прив’язки тимчасової споруди, на власній земельній ділянці, для здійснення  підприємницької  

діяльності в селі  Рованці  Луцького району  Волинської області.     

         2. Рекомендувати гр. Боярчуку П.А. обладнати біля споруд  стоянку для автомобілів, 

провести освітлення території, встановити камеру відеоспостереження.   

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.   Яручик                                                                                 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  03.10.2019 № 11/274 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви Кулик Д.В. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Кулик Діни Вікторівни про надання дозволу на 

встановлення тимчасових малих архітектурних споруд для здійснення підприємницької 

діяльності та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на встановлення тимчасових малих споруд для здійсрення підприємницької 

діяльності у с. Рованці по вул. Будівельна та внести пропозицію по даному  питанню  на 

розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик  

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 03.10.2019 № 11/275 

       с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Сюйви В.М. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Сюйви Володимира Миколайовича про 

надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

ведення особистого селянського господарства в селі Рованці та керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства в селі Рованці гр. Сюйві 

Володимиру Миколайовичу та  внести пропозицію по даному  питанню  на  розгляд  чергової  

сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик  

 

 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/276 

       с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Стельмаха Р.С.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Стельмаха Романа Сергійовича про надання 

дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 

Новостав та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

площею 0,15 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в селі Новостав на городі матері Шевчук Т.Г. гр. Стельмаху Роману 

Сергійовичу та  внести пропозицію по даному  питанню  на  розгляд  чергової  сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 03.10.2019 № 11/277 

       с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  ТзОВ «Мрія Старосілля»  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву ТзОВ «Мрія Старосілля» про надання дозволу на 

складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування 

піднавісу для с/г техніки та складських приміщень в селі Мстишин та керуючись  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,7 га для обслуговування піднавісу для с/г техніки та складських приміщень в селі 

Мстишин ТзОВ «Мрія Старосілля» та  внести пропозицію по даному  питанню  на  розгляд  

чергової  сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик   



 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/278 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви Духнич Ю.А. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Духнич Юлії Анатоліївни про внесеня її в 

списки  на отримання кредиту по Програмі «Власний дім» на будівництво   житлового будинку  

та керуючись  п.27 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку  та залучення інвестицій вивчити питання  про можливість  внесення в 

списки Духнич Юлії Анатоліївни на отримання кредиту по Програмі «Власний дім» на 

будівництво  житлового  будинку  та внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  

чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/279 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви Луцької районної ради 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Луцької районної ради про виділення субвенції 

для дофінансування Програми підтримки трудового архіву та керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку  та залучення інвестицій вивчити питання  про можливість виділення 

субвенції для дофінансування Програми підтримки трудового архіву у розмірі 81,3 тис. грн та 

внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                              С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019 № 11/280 

      с.Боратин  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності (цільове призначення якої змінюється) 

 
 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки приватної власності 

(цільове призначення якої змінюється) гр. Прохоруку  Олександру Тихоновичу,  відповідно до  

п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-

1, 198  Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології,   Боратинська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється)  гр. Прохоруку Олександру 

Тихоновичу площею 0,1311 га,   яка розташована в межах  с. Рованці Луцького району  

Волинської області 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). Кадастровий номер  0722880700:04:001:2631. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,1311 га гр. Прохоруку  

Олександру Тихоновичу з  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) під будівництво 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).  Код цільового використання згідно КВЦПЗ 

секція В розділ 03 підрозділ 03.10. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва,  благоустрою,  охорони природи та 

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик                            



 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 №11/281 

         с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Саченку Б.Я. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Саченку Богдану Ярославовичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

      

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Саченку Богдану Ярославовичу площею 0,1219 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

35– під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Боратин   Боратинської  сільської  

ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:8794  для  будівництва  та  обслуговування  

житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1219 га  громадянину Саченку 

Богдану Ярославовичу   для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1219 га  громадянину Саченку  Богдану Ярославовичу для  будівництва  та  обслуговування  

житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

        4.    Спеціалісту-землевпоряднику  Саченку Я.Г. внести  відповідні  зміни  в  земельно-

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик    

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.10.2019 №11/282 

         с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Шатан С.Л. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Шатан Сергію  Леонідовичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Шатан Сергію  Леонідовичу площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– 

під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Боратин   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:01:001:8795  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га  громадянину Шатан 

Сергію Леонідовичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

         3. Видати   документи,  що  посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею  

0,1200 га  громадянину Шатан  Сергію Леонідовичу для  будівництва  та  обслуговування  

житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

        4.    Спеціалісту-землевпоряднику  Саченку Я.Г. внести  відповідні  зміни  в  земельно-

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик    

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 03.10.2019 № 11/283 

      с.Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських 

будівель і споруд. 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання   дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  для  будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд   та керуючись  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,40 Земельного кодексу 

України,  враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  планування 

території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, у зв’язку з відсутністю  

вільних земельних ділянок, за результатами голосування,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

       1. Відмовити гр. Слободанюк Аллі Сергіївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської 

ради. 

        Відмовити гр. Іваницькій Катерині Юріївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 

       Відмовити гр. Бахарєву Миколі Анатолійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці. 

       Відмовити гр. Зайчук Наталії Михайлівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Голишів. 

       Відмовити гр. Жовтовському Володимиру Григоровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 

        Відмовити гр.Харкевичу Павлу Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,05 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території сільської 

ради. 

       Відмовити гр. Веснянці Валерію Михайловичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12  га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Боратин. 



         Відмовити гр. Кулику Валерію Сергійовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин або 

Рованці. 

         Відмовити гр. Терещуку Василю Марковичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської 

ради. 

         Відмовити гр. Климчук Надії Митрофанівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12  га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Голишів. 

        Відмовити гр. Кудрі Катерині Михайлівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Голишів. 

        Відмовити гр. Климчук Марії Митрофанівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Голишів. 

       Відмовити гр. Бахарєвій Вікторії Василівні   в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 0,10 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці. 

        Відмовити гр. Войцеховському Василю Леонідовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської 

ради. 

         Відмовити гр. Нагірній Аліні Олегівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Голишів. 

        Відмовити гр. Головію Петру Вікторовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на території сільської ради. 

         Відмовити гр.Кисілю Віталію Геннадійовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської ради. 

         Відмовити гр. Ткачуку Роману Ігоровичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сілської ради. 

        Відмовити гр. Бандурі Олександру Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці. 

          Відмовити гр. Бандурі Роману Вікторовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці. 

          Відмовити гр.Силику Станіславу Степановичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської ради. 

          Відмовити гр. Кацу Руслану Анатолійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської ради.        

         Відмовити гр. Кайдику Сергію Олександровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці. 

          Відмовити гр. МирончукуЛеоніду Євгновичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,24 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Голишів. 



          Відмовити гр. Шапталі Анастасії Сергіївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці. 

          Відмовити гр.Шапталі Андрію Сергійовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці. 

         Відмовити гр. Гаврусь Наталії Анатоліївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  споруд на території 

сільської ради. 

        Відмовити гр. Ільченку Миколі Олександровичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці або Боратин.     

        Відмовити гр.  Романчуку Василю Юрійовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 0,12 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Боратин. 

        Відмовити гр. Черняку Дмитру Володимировичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території сільської 

ради. 

        Відмовити гр. Черняк Антоніні Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської 

ради. 

        Відмовити гр. Везі Володимиру Юрійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської 

ради. 

        Відмовити гр. Сидорчуку Андрію Олександровичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Голишів.                 

        Відмовити гр. Терещуку Михайлу Васильовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 

         Відмовити гр. Редько Марії Степанівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці. 

         Відмовити гр. Борисюк Єфімії Миколаївні в безоплатному наданні у власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

         Відмовити гр. Ковальчуку Віталію Васильовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин або 

Голишів. 

         Відмовити гр. Тихому Володимиру Андрійовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин. 

          

        Відмовити гр. Кондратюку Юрію Сергійовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин. 

         Відмовити гр. Петровському Миколі Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Боратин. 



         Відмовити гр. Євчинському Сергію Петровичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Боратин або інших 

селах Боратинської ОТГ. 

          Відмовити гр. Гурі Сергію Олексійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин або інших 

селах Боратинської ОТГ. 

          Відмовити гр. Пастернаку Роману Михайловичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,24 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  у с. Боратин. 

          Відмовити гр. Леоновій Ользі Андріївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території  Боратинської ОТГ. 

         Відмовити гр. Куртіній Світлані Віталіївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин. 

        Відмовити гр. Маслянці Назару Петровичу   в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці. 

        Відмовити гр. Карпенко Нелі Петрівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці.  

         Відмовити гр. Кайдику Тимофію Святославовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Ровнаці. 

          Відмовити гр. Смічик Інні Святославівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці. 

          Відмовити гр. Свінціцькій Світлані Олександрівні  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці або Боратин. 

          Відмовити гр. Свінціцькому Олександру Степановичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці або Боратин. 

          Відмовити гр. Пігулі Ярославу Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської 

ради. 

          Відмовити гр. Павлику Юрію Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської 

ради. 

          Відмовити гр. Карвацькій Людмилі Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок трьом її дітям  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської 

ради. 

          Відмовити гр. Пусі Олені Федорівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці. 

          Відмовити гр. Загоруйко Нааталії Валентинівні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Боратин. 



          Відмовити гр. Веліщинській Наталії Петрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин. 

          Відмовити гр. Самосюку Олексію Юрійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Боратин. 

          Відмовити гр. Шолотюку Дмитру Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці. 

          Відмовити гр. Шолотюк Аліні Вікторівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці. 

          Відмовити гр. Маркевичу ВалентинуЛеонідовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці. 

          Відмовити гр. Кайдику Рувиму Святославовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці. 

          Відмовити гр. Сесюк Нелі Леонідівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,24 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території 

Боратинської сільської ради. 

          Відмовити гр. Мельничуку Олександру Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,24 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території 

Боратинської сільської ради. 

          Відмовити гр. Жаньку Олександру Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,24 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території 

Боратинської сільської ради. 

          Відмовити гр. Прус Ірині Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою     щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Голишів або 

Рованці. 

          Відмовити гр. Смалько Ользі Василівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці. 

          Відмовити гр. Смальку Олегу Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці. 

          Відмовити гр. Рижому Роману Петровичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської ради. 

          Відмовити гр. Цісс Ярославі Олегівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці. 

         Відмовити гр. Каращуку Віктору Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,16 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Голишів (біля 

ферми). 

         Відмовити гр. Пламетюк Наталії Георгіївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Боратин. 



         Відмовити гр. Мазепі Івану Юрійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Боратин. 

         Відмовити гр. Мазепі Віталію Юрійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Голишів. 

         Відмовити гр. Дігалевич Світлані Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці. 

         Відмовити гр. Ковальчук Юлії Андріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці. 

         Відмовити гр. Квятковській Ользі Петрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,1366 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці. 

        Відмовити гр. Балику Івану Івановичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського 

господарства, індивідуального дачного садівництва та ведення садівництва  на території 

сільської ради. 

        Відмовити гр. Шевченку Михайлу Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Боратин. 

        Відмовити гр. Мельнику Григорію Віталійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Боратин. 

        Відмовити гр. Кнівець Вікторії Андріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Новостав. 

        Відмовити гр. Семану Денису Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Голишів. 

        Відмовити гр. Кохану Сергію Андрійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці. 

        Відмовити гр. Галайді Наталії Павлівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці. 

        Відмовити гр. Шевченко Марії Євгеніївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Боратин. 

        Відмовити гр. Деркач Ірині Андріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Боратин. 

        Відмовити гр. Наконечному Любомиру Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської 

ради. 

         Відмовити гр. Стасюку Валерію Юрійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Городище. 

         Відмовити гр. Шпіндовській Галині Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території 

Боратинської сілської ради. 

         Відмовити гр. Поштаруку Івану Віталійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Коршовець. 

         Відмовити гр. Безсмертнюку Віктору Іваовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Промінь. 

          Відмовити гр. Музичуку Валерію Анатолійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Промінь або 

Коршовець. 

         Відмовити гр. Косаруку Ростиславу Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Вербаїв. 

        Відмовити гр. Романюку Дмитру Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської 

ради. 

         Відмовити гр. Слободян Іванні Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території 

Боратинської сілської ради. 

         Відмовити гр. Корнійчуку Віктору Анатолійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Мстишин або 

Лучиці. 

         Відмовити гр. Жук Ірині Геннадіївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Мстишин. 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О.Яручик  

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    03.10.2019 № 11/284 

      с.Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського  

господарства. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання   дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  для  ведення особистого 

селянського господарства   та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних  відносин,  планування території, будівництва, 

благоустрою, охорони природи та екології, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок, 

за результатами голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        Відмовити гр. Добровольському Вадиму Федоровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Боратин. 

        Відмовити гр. Бородач Марії Степанівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин, яка прилягає до ділянки під забудову. 

        Відмовити гр. Мотлюк Інні Петрівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Новостав. 

        Відмовити гр. Баранецькій Лесі Степанівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30  га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Рованці. 

        Відмовити гр. Кецу Володимиру Олександровичу   в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га  для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Боратин. 

        Відмовити гр. Пільо Степанії Федорівні наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для індивідуального 

садівництва  в селі Новостав. 

        Відмовити гр. Деркачу Ігорю Володимировичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Боратин під лінією електоропередач, яка прилягає 

до ділянки під забудову.  

        Відмовити гр. Оксенюку Олексію Олексійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення 



особистого селянського господарства  в селі Боратин під лінією електропередач, яка прилягає 

до ділянки під забудову. 

       Відмовити гр. Оксенчуку Ігорю Володимировичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Боратин, яка прилягає до ділянки під забудову і 

якою він користується в даний час. 

      Відмовити гр. Назарчуку Андрію Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Рованці, яка прилягає до діянки під забудову. 

        Відмовити гр. Галас Оксані Антонівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Новостав. 

         Відмовити гр. Регешук Надії Петрівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25  га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Новостав. 

         Відмовити гр. Подшивалкіній Ірині Юріївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25  га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Новостав або Вербаїв. 

         Відмовити гр. Євчинському Сергію Петровичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  2,0   га   для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин або інших селах Боратинської ОТГ. 

         Відмовити гр. Гурі Сергію Олексійовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  2,0   га   для ведення особистого 

селянського господарства в с. Боратин або інших селах Боратинської ОТГ. 

         Відмовити гр. Савчук Оксані Василівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20  га   для ведення особистого 

селянського господарства в с Рованці, прилеглої до її земельної ділянки. 

         Відмовити гр. Рихлюку Івану Івановичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  0,15   га   для ведення особистого 

селянського господарства в с. Новостав. 

         Відмовити гр. Сидорчук Наталії Вікторівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  0,20   га   для ведення особистого 

селянського господарства в с. Рованці. 

         Відмовити гр. Черняк Наталії Миколаївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  0,10   га   для ведення особистого 

селянського господарства в с. Боратин. 

         Відмовити гр. Кривов’язюку Володимиру Романовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  0,85   га   для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин. 

         Відмовити гр. Савчук Олені Василівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  0,50   га   для ведення особистого 

селянського господарства. 

         Відмовити гр. Лябосі Катерині Сергіївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  0,30 га   га   для ведення особистого 

селянського господарства в с. Мстишин. 

         Відмовити гр. Лябосі Миколі Олександровичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  0,25 га   га   для ведення 

особистого селянського господарства в с. Мстишин. 

         Відмовити гр. Поштаруку Івану Віталійовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  1,5  га   для ведення особистого 

селянського господарства в с. Коршовець. 

         Відмовити гр. Куцик Євгенії Василівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 0,45   для ведення особистого селянського 

господарства в с. Коршовець. 



         Відмовити гр. Лизі Святославу Ананійовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  0,15   га   для ведення особистого 

селянського господарства в с. Коршовець. 

         Відмовити гр. Бульбенюк Надії Романівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  0,35   га   для ведення особистого 

селянського господарства в с. Мстишин. 

         Відмовити гр. Ларіній Олені Вікторівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  ,030   га   для ведення особистого 

селянського господарства в с. Промінь. 

         Відмовити гр. Климюку Матвію Павловичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  0,42   га   для ведення особистого 

селянського господарства в с. Коршовець. 

         Відмовити гр. Шоломицькій Юлії Ярославівні  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  0,08   га   для ведення 

особистого селянського господарства в с. Коршовець, яка знаходиться у фактичному 

користуванні. 

 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 03.10.2019 № 11/285 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення планів детального 

планування території земельних 

ділянок  

 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян  про надання   дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки  ( цільове  призначення якої змінюється)  та 

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 

Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, за 

результатами голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Кривдік  Дарії  Вікторівні  в наданні дозволу  на розроблення детального 

плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) площею 1,9 га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 

с.Боратин за більшістю  голосів. 

           Відмовити гр. Моренчуку Андрію Анатолійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) площею 

0,25 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд  в с.Баїв за більшістю  голосів. 

           Відмовити гр. Дмитруку Сергію Микколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) площею 

1,6791 га  для будівництва господарських будівель  в с.Коршовець за більшістю  голосів. 

 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 03.10.2019 № 11/286 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для сінокосіння і випасання худоби. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання   дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби  

та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 

Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, за 

результатами голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Грищук Вірі Павлівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для сінокосіння і випасання худоби  площею 

0,12 га в с.Боратин в оренду терміном на 49 р. 

            Відмовити гр. Кубай Любові Митрофанівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки площею 0,12 га для сінокосіння і випасання 

худоби, що прилягає до її власної ділянки. 

 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  03.10.2019 № 11/287 

      с.Боратин  

 

Про відмову у внесення в списки 

на отримання кредиту. 

 

 

        Розглянувши та обговоривши заяви  громадян  про внесеня їх в списки  на отримання 

кредиту по Програмі «Власний дім» для будівництва житлового будинку  та керуючись  п.27 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та 

залучення інвестицій, за результатами голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

       Відмовити   Макарі Оксані Василівні  у  внесенні  в списки  на отримання кредиту по 

Програмі «Власний дім» для будівництва  житлового  будинку в с. Рованці. 

       Відмовити  Климович Тетяні Василівні   у  внесенні  в списки  на отримання кредиту по 

Програмі «Власний дім» для завершення   будівництва  житлового  будинку в с.Боратин.   

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 03.10.2019 № 11/288 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для ведення індивідуального садівництва 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення індивідуального 

садівництва  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок, за результатами 

голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Стасюку Сергію Івановичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для ведення садівництва  площею 2 га в  

с. Цеперів. 

         Відмовити гр. Заболотських Ніні Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки площею 0,12 га для ведення 

індивідуального садівництва в с. Вербаїв. 

         Відмовити гр. Рудю Андрію Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки площею 0,12 га для ведення індивідуального 

садівництва в с. Вербаїв. 

 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 03.10.2019 № 11/289 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для ведення індивідуального садівництва 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення індивідуального 

садівництва  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології, у зв’язку з неподанням необхідних  документів, за результатами 

голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Смалько Діні Валеріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «Промінь» в с. Промінь. 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                        С.О.Яручик 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 03.10.2019 № 11/290 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву  громадянина Дмитрука Сергія Миколайовича про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(цільове призначення якої змінюється)  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних  відносин,  планування території, будівництва, 

благоустрою, охорони природи та екології, за результатами голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Дмитруку Сергію Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове призначення якої 

змінюється) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд (кадастровий номер 0722885100:03:001:4741) у с. Коршовець, поскільки не 

розроблений детальний план території земельної ділянки.  

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 03.10.2019 № 11/291 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами Трегубенко О.В. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву  громадянки Трегубенко Олесі Василівни про 

надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами  та керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  планування 

території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, за результатами 

голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Трегубенко Олесі Василівні в наданні дозволу  на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами: 

    двостороннього рекламного щита розміром 3×6 за адресою: с. Рованці на розі вулиць 

Будівельної та Технічної терміном на 5 років; 

    двостороннього рекламного щита розміром 3×6 за адресою: м. Луцьк навпроти заводу 

«Кромберг енд Шуберт Україна» поблизу зупинки по вул. Боженка терміном на 5 років; 

 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 03.10.2019 № 11/292 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами Гадзінському А.В. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву  громадянина Гадзінського Андрія Васильовича про 

надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами  та керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  планування 

території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, за результатами 

голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Гадзінському Андрію Васильовичу в наданні дозволу  на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами: 

- одностороннього рекламного щита (6×3) в кількості 2 шт. на повороті у с. Рованці; 

- двостороннього рекламного щита (6×3) навпроти заправки ANP у с. Рованці; 

        2. Відмовити гр. Гадзінському Андрію Васильовичу в продовженні договору по 

односторонньому рекламному щиту в с. Промінь; 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 03.10.2019 № 11/293 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами обслуговуючому 

кооперативу «Двір» 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву  обслуговуючого кооперативу «Двір» про надання 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  планування 

території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, за результатами 

голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити обслуговуючому кооперативу «Двір» в наданні дозволу  на розміщення 

рекламного щита розміром 8000×4000 мм на об’їзній дорозі в с. Рованці. 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 03.10.2019 № 11/294 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для встановлення пасіки 

Блащуку Є.Є. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву громадянина Блащука Євгенія Євгеновича про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

встановлення пасіки  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії 

з питань земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології, за результатами голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Блащуку Євгенію Євгеновичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки площею 0,05 га, що знаходиться біля 

приватизованої ділянки для садівництва № 71  в садівничому товаристві «Промінь» для 

встановлення пасіки в с. Промінь. 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О.Яручик 

 

 

  

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 03.10.2019 № 11/295 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для обслуговування приміщення  

звірогосподарства Діденко-Косенюк В.В. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Діденко-Косенюк Віти Володимирівни 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для обслуговування приміщення звірогосподарства  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  планування 

території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, за результатами 

голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Діденко-Косенюк Віті Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки площею 3,0 га для обслуговування 

приміщення звірогосподарства для вирощування равликів в с. Промінь. 

 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О.Яручик 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 03.10.2019 № 11/296 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для створення та ведення фермерського  

господарства Стасюку С.І. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву громадянина Стасюка Сергія Івановича про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

створення та ведення фермерського господарства  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  планування 

території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, у зв’язку з відсутністю 

вільних земельних ділянок, за результатами голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Стасюку Сергію Івановичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки площею до 10 га для створення та ведення 

фермерського господарства в с. Цеперів. 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик 

 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 03.10.2019 № 11/297 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні земельної  

ділянки в оренду для ведення рибного  

господарства Галан-Влащуку В.Й. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву  громадянина Галан-Влащука Віктора Йосиповича 

про надання земельної ділянки в оренду терміном на 15 років для ведення рибного 

господарства  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології,  за результатами голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Галан-Влащуку Віктору Йосиповичу в наданні земельної  ділянки 

площею 30,7068 га в оренду терміном на 15 років для ведення рибного господарства 

(кадастровий номер 0722885100:06:000:3032).  

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    03.10.2019 № 11/298 

      с.Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського  

господарства. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян: Мельничука Василя Петровича про 

відмову від користування земельною ділянкою площею 0,10 га  для ведення особистого 

селянського господарства на користь Шевчука Василя Павловича та Шевчука Василя 

Павловича   про надання   дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки  для  ведення особистого селянського господарства площею 0,10 га в селі 

Новостав, якою користувався Мельничук Василь Петрович та керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  планування 

території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, за результатами 

голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Шевчуку Василю Павловичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Новостав, якою користувався Мельничук Василь Петрович. 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    03.10.2019 № 11/299 

      с.Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського  

господарства. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян: Гілієвича Миколи Анатолійовича про 

відмову від користування земельною ділянкою площею 0,20 га  для ведення особистого 

селянського господарства на користь Карпюка  Юрія  Миколайовича та Карпюка  Юрія  

Миколайовича  про надання   дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки  для  ведення особистого селянського господарства площею 0,20 га в селі 

Баїв, якою користувався Гілієвич Микола Анатолійович та керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  планування 

території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, за результатами 

голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Карпюку  Юрію  Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Баїв, якою користувався Гілієвич  Микола 

Анатолійович. 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 03.10.2019  № 11/300                                                

с.Боратин 

   

Про відмову в наданні  дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою щодо  

встановлення меж земельної ділянки .  

 

          Розглянувши  заяву  громадянина Рихлюка  Івана  Івановича  про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки, керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності», Законом України «Про 

землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  Закону України «Про 

державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної комісії з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології, за результатами голосування,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Відмовити гр. Рихлюку Івану  Івановичу в наданні дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки, 

площею 0,25 га для обслуговування житлового будинку, в зв’язку з відсутністю документів  

про право власності на будинок. 

        2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію  з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.       

      

 

Сільський  голова                                                                                                         С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 03.10.2019  № 11/301                                                

с.Боратин 

   

Про відмову в наданні  дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою щодо  

встановлення меж земельної ділянки .  

 

          Розглянувши  заяву  гр. Клебанюк Валентини Анатоліївни про скасування рішення 

сільської ради № 8/148 від 29.03.2019 «Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Клебанюк Т.І.» та  керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію  постійної комісії з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології, за результатами голосування,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Відмовити гр. Клебанюк Валентині Анатоліївні в скасуванні  рішення сільської ради 

№ 8/148 від 29.03.2019 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

Клебанюк Т.І.»  

        2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію  з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.       

      

 

 

Сільський  голова                                                                                                        С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


