
 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/17  

     с.Боратин 

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

обслуговування  складів мінеральних 

добрив. 

 

          Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки для обслуговування 

складів мінеральних добрив 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 -Інвест»  площею 0,1000 

га  для обслуговування складів мінеральних добрив  в с.Рованці  Луцького району 

Волинської області. 

         2. Призначити, що детальний план території для  обслуговування складів мінеральних 

добрив  в с.Рованці  є невід’ємною  складовою частиною  схеми планування села Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району. 

         3. Включити до переліку земельних ділянок, право власності на які  виставляють  на 

земельні торги окремими лотами, земельну ділянку комунальної власності  площею 0,1000 

га  для обслуговування складів мінеральних добрив, розташовану в межах села Рованці 

Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської області. 

         4. Дати дозвіл виконкому сільської ради на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  

відведення земельної  ділянки  площею 0,1000 га,  з метою продажу її  на конкурентних 

засадах у формі аукціону для обслуговування складів мінеральних добрив, яка розташована  

в селі Рованці Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області.  

         5. Проект землеустрою подати на затвердження в установленому законодавством 

порядку. 

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

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

та екології. 

   

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

   Ярослав Саченок 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/18  

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Костюкевич  Г.Т. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  

Костюкевич  Ганні Тарасівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  

Костюкевич  Ганні Тарасівні  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Мстишин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:05:001:5237 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

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

Костюкевич  Ганні Тарасівні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0, 2500 га  громадянці  Костюкевич  Ганні Тарасівні    для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

          4. Спеціалісту- землевпоряднику  Аллі  Сафоновій  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/19  

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Онищуку О.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  

Онищуку  Олександру Володимировичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

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

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  Онищуку  Олександру Володимировичу   площею 0,2000 га  (згідно КВЗУ 

001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  Коршовець  Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722885100:03:001:4851 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  0,2000 га  громадянину  

Онищуку Олександру Володимировичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,2000  га  громадянину  Онищуку  Олександру Володимировичу   для  будівництва  

та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику Аллі  Сафоновій   внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/20  

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Генц  В.С. 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  Генц  Віктору Степановичу  площею 0,1197 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  

яка  знаходиться  в  селі  Новостав  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:03:001:6448 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  Генц  

Віктору Степановичу   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  Генц  Віктору Степановичу  для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            



                                                                 

                                                                      
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/21  

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Мельник І.Р. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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 Інні Ростиславівні  площею 0,1078 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:7989 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, 1078 га  громадянці  Мельник 

Інні Ростиславівні   для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0, 1078 га  громадянці  Мельник Інні Ростиславівні   для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

          4. Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            



 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/22  

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ходорчуку Я.Ю. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  

Ходорчуку  Ярославу  Юрійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  Ходорчуку  Ярославу  Юрійовичу площею 0,1260 га  (згідно КВЗУ 001.01 - 

рілля),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:7934 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  0,1260 га  громадянину  

Ходорчуку Ярославу Юрійовичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,1260 га  громадянину  Ходорчуку  Ярославу Юрійовичу  для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            



 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/23  

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ходорчуку Р.Ю. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  

Ходорчуку  Роману Юрійовичу    та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  Ходорчуку  Роману Юрійовичу площею 0,1260 га  (згідно КВЗУ 001.01 - 

рілля),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:7933 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  0,1260 га  громадянину  

Ходорчуку  Роману Юрійовичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,1260 га  громадянину  Ходорчуку  Роману Юрійовичу  для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                          Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            



 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/24 

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Рубіновій  О.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  

Рубіновій  Ользі Іванівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  

Рубіновій  Ользі Іванівні  площею 0,2304 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:7972 

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  0,2304 га  громадянці  Рубіновій  

Ользі Іванівні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0, 2304 га  громадянці  Рубіновій  Ользі Іванівні   для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

          4. Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                           



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/25 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Олейнику І.Ю. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  

Олейнику  Ігорю  Юрійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  Олейнику  Ігорю  Юрійовичу  площею 0,2400 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  

яка  знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:7986 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  

Олейнику  Ігорю  Юрійовичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,2400 га  громадянину  Олейнику  Ігорю  Юрійовичу   для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/26 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Пусі О.Ф. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  

Пусі  Олені  Федорівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  

Пусі  Олені Федорівні площею 0,2400 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:7987 

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  0,12400 га  громадянці  Пусі  

Олені Федорівні  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  Пусі  Олені Федорівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                    Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/27 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Шмідту О.Є. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  

Шмідту  Олександру  Євгенійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  Шмідту  Олександру  Євгенійовичу  площею 0,1185 га  (згідно КВЗУ 001.01 

- рілля),  яка  знаходиться  в  селі  Новостав  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:03:001:6451 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  0,1185 га  громадянину  Шмідту  

Олександру  Євгенійовичу  у  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,1185 га  громадянину  Шмідту  Олександру  Євгенійовичу  для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            

             



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/28 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кононову В.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  Кононову  Віктору  Миколайовичу  площею 0,1427 га  (згідно КВЗУ 001.01 - 

рілля),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:7971 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  0,1427 га  громадянину  

Кононову  Віктору  Миколайовичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,1427 га  громадянину  Кононову  Віктору  Миколайовичу  для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/29 

с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Медвєдєву Е.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  

Медвєдєву Едуарду  Олександровичу,  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  Медвєдєву Едуарду  Олександровичу  площею 0,1919 га  (згідно КВЗУ 001.01 

- рілля),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:7962 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  0,1919 га  громадянину  

Медвєдєву Едуарду  Олександровичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,1919 га  громадянину  Медвєдєву Едуарду  Олександровичу  для  будівництва  

та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/30 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Максимчуку В.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  

Максимчуку  Володимиру  Олександровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  

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

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

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  Максимчуку  Володимиру  Олександровичу площею 0,1500 га  (згідно КВЗУ 

001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  Новостав  Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:03:001:6454 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  

Максимчуку  Володимиру  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  Максимчуку  Володимиру  Олександровичу  для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК       

Людмила Cахан                                                                           



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/31 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Мартинюк В.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Мартинюк  Валентині  Олександрівні та керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  

Мартинюк Валентині Олександрівні площею 0,1500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Новостав  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:03:001:6453 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  громадянці  Мартинюк 

Валентині Олександрівні  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  громадянці  Мартинюк Валентині Олександрівні  для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/32 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Головешку С.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Головешку  Сергію  Івановичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  Головешку  Сергію  Івановичу площею 0,1152 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  

яка  знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:7950 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  0,1152 га  громадянину  

Головешку  Сергію  Івановичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,1152 га  громадянину Головешку  Сергію  Івановичу  для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/33 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Іванченко  А.Б. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Іванченко Анжеліці  Борисівні  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  

Іванченко Анжеліці  Борисівні площею 0,1078 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:7957 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  0,1078 га  громадянці  Іванченко 

Анжеліці  Борисівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,1078 га  громадянці  Іванченко Анжеліці  Борисівні для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/34 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Марчуку В.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Марчуку Василю  Петровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  Марчуку Василю  Петровичу площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  

яка  знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:7946 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  Марчуку 

Василю  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 Марчуку Василю  Петровичу  для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/35 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Бандурі О.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Бандурі  Олександру  Вікторовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  Бандурі  Олександру  Вікторовичу площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - 

рілля),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:7970 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 Бандурі  

Олександру Вікторовичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,1200 га  громадянину Бандурі  Олександру  Вікторовичу для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/36 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Васильчуку О.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Васильчуку  Олександру  Сергійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  Васильчуку  Олександру Сергійовичу площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 

- рілля),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:7963 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 

Васильчуку  Олександру  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 Васильчуку  Олександру  Сергійовичу10.07.2020 № 16/35 

с.Боратин для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            

 



 
БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/37 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Варголяку О.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Варголяку  Олегу  Валерійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  Варголяку  Олегу  Валерійовичу  площею 0,1300 га  (згідно КВЗУ 001.01 - 

рілля),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:7955 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  0,1300 га  громадянину 

Варголяку  Олегу  Валерійовичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,1300 га  громадянину Варголяку  Олегу  Валерійовичу  для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/38 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Киричук С.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Киричук Світлані  Анатоліївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  

Киричук  Світлані Анатоліївні площею 0,1000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:7947 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 Киричук  

Світлані  Анатоліївні 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 Киричук  Світлані Анатоліївні  для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                    Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/39 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Панасюку О.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

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

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  Панасюку Олександру  Івановичу площею 0,1148 га  (згідно КВЗУ 001.01 - 

рілля),  яка  знаходиться  в  селі  Новостав  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:03:001:6449 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  0,1148 га  громадянину 

Панасюку Олександру  Івановичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,1148 га  громадянину Панасюку  Олександру  Івановичу  для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/40 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кравчуку О.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Кравчуку  Олегу  Олеговичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  Кравчуку  Олегу  Олеговичу площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  

яка  знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:8862 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 Кравчуку  

Олегу  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 Кравчуку  Олегу  Олеговичу для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику  Ярославу Саченку  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/41 

с.Боратин.  

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Регешук  Н.П. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Регешук  Надії  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, 33, 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 

Регешук  Надії  Петрівні  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 6456.                             

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

Надії  Петрівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,2500 га громадянці  Регешук  Надії Петрівні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику  Ярославу Саченку внести відповідні  зміни в 

земельно-облікові  документи. 

  Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК      

   Людмила Cахан                                                                          



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/42 

с.Боратин.  

 

Про затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Боярин Л.С. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Боярин  Ліни  Сергіїви про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 33, 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 

Боярин  Ліні  Сергіївні площею 0,0286 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 7936.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0286 га  громадянці  Боярин  

Ліні  Сергіївні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,0286 га громадянці  Боярин  Ліні  Сергіївні  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику  Ярославу Саченку внести відповідні  зміни в 

земельно-облікові  документи. 

  Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК     

    Людмила Cахан                                                                            



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/43 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Пільо  С.Ф. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Пільо  Степанії 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, 33, 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 

Пільо  Степанії  Федорівні, площею 0,1230 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 6452.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1230 га  громадянці  Пільо  

Степанії Федорівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,1230 га громадянці  Пільо  Степанії  Федорівні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

безпеки Ярославу Саченку внести відповідні  зміни в земельно-облікові  документи. 

  Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК     

    Людмила Cахан                                                                            



 
БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/44 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Патуті Т.В. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Патути  Тетяни  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, 33, 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 

Патуті  Тетяні Володимирівні  площею 0,0349 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 9036.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0349 га  громадянці  Патуті  

Тетяні Володимирівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,0349 га громадянці  Патуті Тетяні Володимирівні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

безпеки Ярославу Саченку внести відповідні  зміни в земельно-облікові  документи. 

 

  Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

    Людмила Cахан                                                                            



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/45 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Пігулі А.Б. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Пігули  Алли  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, 33, 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 

Пігулі Аллі Борисівні  площею 0,3378 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 

02:001: 6504.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 3378 га  громадянці  Пігулі 

Аллі Борисівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,3378 га громадянці  Пігулі Аллі Борисівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

безпеки Ярославу Саченку внести відповідні  зміни в земельно-облікові  документи. 

   

Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК      
Ярослав Саченок                                                                            



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/46 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Колбун  А.В. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Колбун  Анни 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, 33, 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 

Колбун Анні Володимирівні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 7945.                             

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

Анні  Володимирівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,2500 га громадянці Колбун Анні Володимирівні для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

безпеки Ярославу Саченку внести відповідні  зміни в земельно-облікові  документи. 

  

 Сільський   голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК      

 Людмила Cахан                                                                           



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/47 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Пігулі Р.І. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Пігули   Раїси  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, 33, 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 

Пігулі  Раїсі  Іванівні   площею 0,3000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 9016.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 3000 га  громадянці  Пігулі  

Раїсі Іванівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,3000 га громадянці  Пігулі Раїсі  Іванівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

безпеки Ярославу Саченку  внести відповідні  зміни в земельно-облікові  документи. 

   

Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК      

    Ярослав Саченок                                                                          



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/48 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Кокоші П.О. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Кокоши  Павла  Олександровича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 33, 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 

Кокоші  Павлу  Олександровичу площею 0,6000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля), яка 

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

селянського  господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

Кадастровий номер 0722885100: 01:001: 5828 

          2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 6000 га  громадянину  Кокоші  

Павлу  Олександровичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 6000 га громадянину Кокоші  Павлу  Олександровичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику  Аллі Сафоновій внести відповідні зміни в 

земельно-облікові  документи. 

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

    Людмила Cахан                                                                                  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/49 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Кокоші О.М. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Кокоши  Олександра Михайловича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 33, 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 

Кокоші  Олександру  Михайловичу  площею 0,4079 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля), яка 

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

селянського  господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.   

Кадастровий номер 0722885100: 01:001: 5829 

          2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,4079 га  громадянину  Кокоші   

Олександру  Михайловичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 4079 га громадянину Кокоші   Олександру Михайловичу для  ведення  

особистого селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику  Аллі Сафоновій внести відповідні зміни в 

земельно-облікові  документи. 

 

  Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

    Людмила Cахан                                                                                   

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/50 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Ханас С.М. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Ханас  Світлани 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, 33, 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 

Ханас  Світлані Миколаївні  площею 0,2233 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 4838 

          2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 2233 га  громадянці  Ханас  

Світлані Миколаївні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 2233 га громадянці  Ханас  Світлані  Миколаївні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику  Аллі Сафоновій внести відповідні зміни в 

земельно-облікові  документи. 

 

 

  Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       

    Людмила Cахан                                                                                   

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/51 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Гальчуну  М.Д. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Гальчуна Миколи Дмитровича  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 33, 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 

Гальчуну Миколі Дмитровичу  площею 0,1220 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 7994.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1220 га  громадянину  Гальчуну  

Миколі  Дмитровичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,1220 га громадянину  Гальчуну  Миколі  Дмитровичу  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику  Ярославу Саченку внести відповідні  зміни в 

земельно-облікові  документи. 

 

 

  Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       

    Людмила Cахан                                                                            

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/52 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Прокопчуку Л.С. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Прокопчука  Леоніда  Степановича  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 33, 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 

Прокопчуку  Леоніду Степановичу  площею 0,3682 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 6510.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0,3682 га  громадянину  

Прокопчуку  Леоніду Степановичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,3682  га громадянину Прокопчуку  Леоніду Степановичу   для  ведення  

особистого селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику  Ярославу Саченку внести відповідні  зміни в 

земельно-облікові  документи. 

 

  Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

    Людмила Cахан                                                                          



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/53 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Остапюку В.Л. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Остапюка  Володимира  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, 33, 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 

Остапюка  Володимира  Леонідовича  площею 0,2761 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 6511.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0,2761 га  громадянину  

Остапюка  Володимира  Леонідовича  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,2761  га громадянину Остапюку  Володимиру  Леонідовичу  для  ведення  

особистого селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику  Ярославу Саченку внести відповідні  зміни в 

земельно-облікові  документи. 

 

 

  Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

    Людмила Cахан                                                                           



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/54 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Сидорчук  Н.В. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Сидорчук  Наталіі  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, 33, 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 

Сидорчук  Наталії  Вікторівні площею 0,2099 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 7965.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2099 га  громадянці  Сидорчук  

Наталії  Вікторівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,2099 га громадянці Сидорчук  Наталії  Вікторівні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику  Ярославу Саченку внести відповідні  зміни в 

земельно-облікові  документи. 

 

 

  Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       

    Людмила Cахан                                                                          



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/55 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Черняку Я.Я. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Черняка Ярослава Ярославовича  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 33, 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 

Черняку Ярославу Ярославовичу  площею 0,2200 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 9039.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,2200  га  громадянину Черняку 

Ярославу Ярославовичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,2200 га громадянину  Черняку Ярославу Ярославовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику  Ярославу Саченку внести відповідні  зміни в 

земельно-облікові  документи. 

 

 

  Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       

    Людмила Сахан                                                                          



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/56 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Боблях О.М. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Боблях  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, 33, 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 

Боблях  Ользі  Миколаївні площею 0,4796 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 5069.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,4796  га  громадянці Боблях 

Ользі Миколаївні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,4796 га громадянці  Боблях  Ользі  Миколаївні для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику Аллі Сафоновій внести відповідні  зміни в 

земельно-облікові  документи. 

 

 

  Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

    Людмила Сахан                                                                           



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/57 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проектів землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельних  

ділянок у власність Гачуковій  О.О. 

          Розглянувши  заяву  гр. Гачукової Оксани Олексіївни про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проекти  землеустрою щодо відведення земельних ділянок та керуючись 

ст.ст. 12, 33, 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 проекти землеустрою щодо відведення земельних  ділянок громадянці 

Гачуковій  Оксані Олексіївні:  площею 0,1000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 5067,  площею 0,1000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 

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: 4844, площею 0,3000 га  (згідно КВЗУ 

001.01 – 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: 4839.       .                             

           2. Передати  у  власність  земельні  ділянки  площею 0,1000 га, площею 0,1000 га, 

площею 0,3000 га громадянці Гачуковій  Оксані Олексіївні 0для ведення особистого 

селянського господарства. 

         3.  Видати  документи, що посвідчують   право  власності  на  земельні  ділянки  

площею 0,1000 га,площею 0,1000 га, площею 0,3000 га   громадянці  Гачуковій  Оксані 

Олексіївні  для  ведення  особистого селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику Аллі Сафоновій  внести відповідні  зміни в 

земельно-облікові  документи. 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

    Людмила Сахан                                                                            



 
БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/58 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проектів землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельних  

ділянок у власність Денисюк  А.С. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Денисюк  Анастасії Сергіївни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 33, 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 

Денисюк  Анастасії Сергіївні  площею 0,2361 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 6354.                             

           2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,2361га громадянці Денисюк  

Анастасії Сергіївні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,2361 га  громадянці  Денисюк  Анастасії Сергіївні   для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику Аллі Сафоновій  внести відповідні  зміни в 

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

    Людмила Сахан                                                                             



 
БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/59 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Майструк І.Г  

 

          Розглянувши  заяву  гр. Майструк  Ірини  Григорівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 33, 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 

Майструк  Ірині  Григорівні площею 0,4151 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 3098.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,4151 га  громадянці Майструк  

Ірині Григорівні   для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,4151 га громадянці  Майструк  Ірині  Григорівні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику Марині Мороз внести відповідні  зміни в земельно-

облікові  документи. 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

   Ярослав Саченок                                                                          



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/60 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Максимчуку О.В.  

 

          Розглянувши  заяву  гр. Максимчука  Олександра  Валентиновича про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  

селянського господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

керуючись ст.ст. 12, 33, 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 

Максимчуку  Олександру  Валентиновичу площею 0,1180 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля), 

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

селянського  господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

Кадастровий номер 0722880300: 03:003: 2796.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,1180 га  громадянину 

Максимчуку  Олександру Валентиновичу  для ведення особистого селянського 

господарства. 

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

площею 0,1180 га громадянину  Максимчуку Олександру  Валентиновичу                               для  

ведення  особистого селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику Марині Мороз внести відповідні  зміни в земельно-

облікові  документи. 

 

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

   Ярослав Саченок                                                                           



 
БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/61 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Стаднюку П.П.  

 

          Розглянувши  заяву  гр. Стаднюка   Петра  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, 33, 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 

Стаднюку  Петру  Петровичу  площею 0,1155 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля), яка 

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

господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

Кадастровий номер 0722880300: 03:003: 2798  

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,1155 га  громадянину Стаднюку  

Петру  Петровичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,1155 га громадянину  Стаднюку  Петру  Петровичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику Марині Мороз внести відповідні  зміни в земельно-

облікові  документи. 

 

 

Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

 Ярослав Саченок                                                                          



 
БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/62 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Лебединському П.М.  

 

          Розглянувши  заяву  гр. Лебединського  Петра  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, 33, 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 

Лебединському  Петру  Миколайовичу площею 0,1781 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля), яка 

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

господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

Кадастровий номер 0722880300: 03:003: 2797  

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,1781 га громадянину 

Лебединському  Петру  Миколайовичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,1781 га громадянину  Лебединському  Петру  Миколайовичу   для  ведення  

особистого селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику Марині Мороз внести відповідні  зміни в земельно-

облікові  документи. 

 

 

Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       

Ярослав Саченок                                                                            

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/63 

с.Боратин.  

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Максимчук А.П. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Максимчук  Алли  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, 33, 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 

Максимчук  Аллі Петрівні площею 0,2822 га   (згідно КВЗУ 001.01 – рілля), яка знаходиться 

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

господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

Кадастровий номер 0722880300: 03:001: 2795  

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0, 2822 га громадянці Максимчук  

Аллі Петрівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 2822 га громадянці  Максимчук  Аллі Петрівні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику Марині Мороз внести відповідні  зміни в земельно-

облікові  документи. 

 

Сільський   голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК      

Ярослав Саченок                                                                          



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/64 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Ільюку Г.В. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Ільюка  Георгія  Володимировича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 33, 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 

Ільюку  Георгію  Володимировичу площею 0,1423 га   (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 7973.  

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0, 1423 га громадянину Ільюку  

Георгію  Володимировичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 1423 га громадянину  Ільюку  Георгію  Володимировичу для  ведення  

особистого селянського господарства. 

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

безпеки Ярославу Саченку   внести відповідні  зміни в земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       

  Люмила Сахан                                                                         



 
БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/65 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Кузьомкіну Д.В. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Кузьомкіна Даніїла  Вілорійовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 33, 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 

Кузьомкіну  Даніїлу  Вілорійовичу площею 0,9551 га   (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 9061.  

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0, 9551 га громадянину 

Кузьомкіну  Даніїлу  Вілорійовичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 9551 га громадянину Кузьомкіну  Даніїлу  Вілорійовичу  для  ведення  

особистого селянського господарства. 

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

безпеки Ярославу Саченку   внести відповідні  зміни в земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський   голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК       

Ярослав Саченок                                                                            

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10.07.2020 № 16/66 

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. Борсук  

Тамари  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. Борсук  

Тамарі  Миколаївні  площею  0,0599 га   для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 0722885100:01:001:5821 в селі Промінь (садівниче товариство «Промінь») 

Боратинської  сільської ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

        2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0599 га  гр. Борсук  Тамарі  

Миколаївні  для індивідуального садівництва. 

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

 0,0599 га гр. Борсук  Тамарі  Миколаївні. 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

 Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК 

 Алла Сафонова 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10.07.2020 № 16/67 

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. Степанова  

Дмитра Валерійовича,  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. Степанову  

Дмитру Валерійовичу  площею  0,0557 га   для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 0722885100:01:001:5792 в селі Промінь (садівниче товариство «Промінь») 

Боратинської  сільської ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

        2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0557 га  гр. Степанову  Дмитру 

Валерійовичу  для індивідуального садівництва. 

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

 0,0557 га гр. Степанову  Дмитру Валерійовичу. 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 Сільський голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК 

 Алла Сафонова 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10.07.2020 № 16/68 

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. Лисюк  

Надії 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. Лисюк  

Надії  Петрівні  площею  0,0972 га   для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885100:01:001:5830 в селі Промінь (садівниче товариство «Промінь») Боратинської  

сільської ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

        2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0972 га  гр. Лисюк  Надії  Петрівні   

для індивідуального садівництва. 

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

 0,0972 га гр. Лисюк  Надії  Петрівні. 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 Сільський голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК 

 Алла Сафонова 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10.07.2020 № 16/69 

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. Юровчику  

Петру Геннадійовичу, 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. Юровчику 

Петру  Геннадійовичу  площею  0,0600 га   для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 0722885100:01:001:5826 в селі Промінь (садівниче товариство «Промінь») 

Боратинської  сільської ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

        2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0600 га  гр. Юровчику  Петру  

Геннадійовичу для індивідуального садівництва. 

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

 0,0600 га гр. Юровчику  Петру  Геннадійовичу. 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

 Сільський голова                                                                                       Сергій  ЯРУЧИК 

 Алла Сафонова 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10.07.2020 № 16/70 

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. Качулі  

Аріні  Миколаївні, 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. Качулі  

Аріні  Миколаївні площею  0,0680 га   для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885100:01:001:0003 в селі Промінь (садівниче товариство «Калина») Боратинської  

сільської ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

        2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0680 га  гр. Качулі  Аріні  

Миколаївні для індивідуального садівництва. 

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

 0,0680 га гр. Качулі  Аріні  Миколаївні. 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 Алла Сафонова 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10.07.2020 № 16/71 

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. Бондар 

Оксани  Федорівни, 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.Бондар  

Оксані Федорівні площею  0,0600 га   для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885100:01:001:5833 в селі Промінь (садівниче 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. Бондар  Оксані 

Федорівні  для індивідуального садівництва. 

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

 0,0600 га гр. Бондар  Оксані Федорівні . 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

 Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК 

 Алла Сафонова 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

10.07.2020 № 16/72 

с.Боратин  

                          

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Безушкевич С.М.  

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Безушкевич  Світлані Михайлівні,  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. Безушкевич  Світлані Михайлівні площею 

1131 кв.м,  яка розташована в с.Рованці  Луцького району  Волинської області для 

будівництва та обслуговування офісно-складських приміщень. 

 Кадастровий номер  0722880700:04:001: 7561. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 1131 кв.м  гр. Безушкевич  

Світлані Михайлівні  з  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  на «будівництво та обслуговування офісно-

складських приміщень» . Код цільового призначення 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. Начальнику відділу земельних ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної 

безпеки Ярославу Саченку  внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації, 

відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

та екології. 

 

 Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК      
Людмила Cахан 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/73 

с.Боратин  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Матящуку  А.В.  

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Матящука  Андрія  Вікторовича,  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. Матящуку  Андрію  Вікторовичу площею 

2175 кв.м,  яка розташована в с.Рованці  Луцького району  Волинської області для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури. 

 Кадастровий номер  0722880700:04:001: 5462. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 2175 кв.м  гр. Матящуку  

Андрію  Вікторовичу з  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  на будівництво та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури. 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. Начальнику відділу земельних ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної 

безпеки  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                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК      
Людмила Cахан 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

10.07.2020 № 16/74 

с.Боратин  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Кулаю  О.Б.  

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Кулаю  Олегу  Богдановичу,  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. Кулаю  Олегу  Богдановичу площею 1035 кв.м,  

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

обслуговування торгівельно-офісних приміщень. Кадастровий номер  0722880700:04:001: 

0983. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 1035 кв.м  гр. Кулаю  

Олегу  Богдановичу з  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  на будівництво та обслуговування торгівельно-

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                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК        
Людмила Cахан 



 
 

                                             БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/75 

с.Боратин  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Подольському  І.Д. 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Подольському  Івану Дмитровичу,  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. Подольському  Івану Дмитровичу  площею 

0,1691 га,  яка розташована в с.Рованці  Луцького району  Волинської області  для 

будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Кадастровий номер  0722880700:04:001:0381. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,1691 га гр. 

Подольському Івану Дмитровичу  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                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

   Людмила Cахан 



 
 

                                             БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/76 

с.Боратин   

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Бойко С.М. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Бойко  Світлані  Миколаївні,  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 0,9535 га,  

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

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:04:001:7821. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,9535 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. Начальнику відділу земельних ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної 

безпеки    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                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК           
Людмила Cахан 



 
 

                                             БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

10.07.2020 № 16/77 

с.Боратин   

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Шевчуку С.Л. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Шевчуку  Сергію  Леонідовичу,  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. Шевчуку  Сергію  Леонідовичу  площею 0,4185 

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

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:01:001:8557. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,4185 га гр. Шевчуку  

Сергію  Леонідовичу  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. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки   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                                                                                      Сергій  ЯРУЧИК     
Людмила Cахан 



 
 

                                             БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Сьомого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

10.07.2020 № 16/78 

с.Боратин   

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Ходорчук О.П. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Ходорчук  Ользі  Петрівні,  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198  

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 

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

земельних відносин, 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. Ходорчук  Ользі  Петрівні  площею 0,3051 га,  

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

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). Кадастровий номер  0722880700:04:001:7846. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,3051 га гр. Ходорчук  

Ользі  Петрівні  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. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки   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                                                                                       Сергій  ЯРУЧИК       

   Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/79 

с.Боратин   

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Сацю  А.М.  

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Сацю  Андрію Миколайовичу,  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198, 

207  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. Сацю  Андрію Миколайовичу площею 0,7128 га,  

яка розташована в межах села Городище  Луцького району  Волинської області для 

будівництва та обслуговування об’єктів промисловості  ( виробництво  бетонних блоків, 

бруківки та відсівобетонних блоків ). Кадастровий номер  0722880300:02:001: 3459. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,7128 га  гр. Сацю Андрію 

Миколайовичу  з  ведення особистого селянського господарства під будівництво та 

обслуговування об’єктів промисловості ( виробництво бетонних блоків, бруківки та 

відсівобеттоних блоків)  . Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція J розділ 11 

підрозділ 11.02. 

         3. Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського виробництва , 

спричинених вилученням  0,7128 га ріллі із земель приватної власності  за адресою: 

с.Городище Луцького району для будівництва та обслуговування об’єктів промисловості 

(виробництво бетонних блоків, бруківки та відсівобетонних блоків). 

        4.  Кошти, визначені в розрахунку, в сумі  88114 ( вісімдесят вісім тисяч сто 

чотирнадцять) гривень перерахувати на відповідний бюджетний рахунок Боратинської 

сільської ради Луцького району Волинської області. 

         5. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         6. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки   сільської 

ради  внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації, відповідно до п.2 

цього рішення. 



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

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

та екології. 

Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/80 

с.Боратин   

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Сацю  А.М.  

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Сацю  Андрію Миколайовичу,  відповідно до  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 198, 

207  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. Сацю  Андрію Миколайовичу площею 0,1462 га,  

яка розташована в межах села Городище  Луцького району  Волинської області для 

будівництва та обслуговування об’єктів промисловості  ( виробництво  бетонних блоків, 

бруківки та відсівобетонних блоків ). Кадастровий номер  0722880300:02:001: 3290. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,1462 га  гр. Сацю Андрію 

Миколайовичу  з  ведення особистого селянського господарства під будівництво та 

обслуговування об’єктів промисловості ( виробництво бетонних блоків, бруківки та 

відсівобеттоних блоків)  . Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція J розділ 11 

підрозділ 11.02. 

         3. Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського виробництва , 

спричинених вилученням  0,1462 га ріллі із земель приватної власності  за адресою: 

с.Городище Луцького району для будівництва та обслуговування об’єктів промисловості 

(виробництво бетонних блоків, бруківки та відсівобетонних блоків). 

        4.  Кошти, визначені в розрахунку, в сумі  18073 ( вісімнадцять тисяч сімдесят три ) 

гривні перерахувати на відповідний бюджетний рахунок Боратинської сільської ради 

Луцького району Волинської області. 

         5. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       



         6. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки   сільської 

ради  внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації, відповідно до п.2 

цього рішення. 

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

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

та екології. 

Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/81 

с.Боратин   

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки 

          Розглянувши  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування релігійній організації « Релігійна громада  Святителя Миколая Чудотворця 

Православної  Церкви України села Голишів Луцького району Волинської області», 

відповідно до  ст.ст. 12, 83, 92, 122, 123, 134, 186-1, 198,208 Земельного кодексу України, п. 

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

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

державної та комунальної власності»,  Закону України «Про землеустрій» ст.50, 

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 проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в 

постійне користування  релігійній організації  « Релігійна громада  Святителя Миколая 

Чудотворця Православної  Церкви України села Голишів Луцького району Волинської 

області», для будівництва та обслуговування  храму і споруд  площею 0,2884 га, яка 

розташована в селі Голишів Луцького району Волинської області. Кадастровий номер 

0722880700: 02:001: 6506 

          2. Надати в постійне користування  земельну ділянку площею 0,2884 га  релігійній 

організації «Релігійна громада  Святителя Миколая Чудотворця Православної  Церкви 

України села Голишів Луцького району Волинської області» для будівництва та 

обслуговування  храму і споруд (код цільового призначення  згідно КВЦПЗ секція В розділ 

03 підрозділ 03.04). 

          3.  Виготовити у відповідному порядку документи, що посвідчують речове  право  

(постійного користування) комунальної власності  на нерухоме майно (земельну  ділянку) 

та провести її державну реєстрацію. 

          4. Приступити до використання земельної ділянки  після одержання документів, які 

посвідчують право постійного користування на неї. 

          5.  Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки   сільської 

ради   Ярославу Саченку внести відповідні зміни до земельно-кадастрової  документації, 

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                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       



                                                                                                

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                               Сьомого  скликання   

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

  

10.07.2020 № 16/82 

с.Боратин   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Рихлюку І.І. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Рихлюка  Івана  Івановича та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України 

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

державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний 

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

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. Рихлюку  Івану  Івановичу площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 0722880700:03:001:6455 - для будівництва та обслуговування 

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

         2. Передати  гр. Рихлюку  Івану  Івановичу у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

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

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

екології. 

               

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

   Людмила Cахан 



                                                                 
 

                                            БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                              ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                         Сьомого  скликання 

                                                               

                                                              Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

10.07.2020 № 16/83 

с.Боратин   

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Шикун Г.М. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Шикун  Галини 

Михайлівни  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  гр. Шикун Галині 

Михайлівні  площею 0,1599 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

       2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Рованці є невід’ємною  складовою 

частиною схеми планування села Рованці  Боратинської сільської ради Луцького району. 

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

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

та екології. 

   

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

 

 



                                                             
 

                                            БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                              ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                         Сьомого  скликання 

                                                               

                                                              Р І Ш Е Н Н Я                                                  

 

10.07.2020 № 16/84 

с.Боратин   

   

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Тіхоновій Є.В. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Тіхонової  Євгенії  

Володимирівни  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. Відмовити гр. Тіхоновій Євгенії  Володимирівні в затвердженні   детального плану 

території  земельної ділянки  площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 

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

Волинської області поскільки  він був затвердженний згідно рішення сесії сільської ради 

від  23.11.2018 № 6/114. 

          2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на спеціаліста-землевпорядника 

сільської ради  Аллу Сафонову.  

 

   

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

 

    



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/85 

с.Боратин   

  

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури Златогорському О.Є. 

 

          Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки  гр. Златогорського Олега 

Євгенійовича для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  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. Златогорському Олегу 

Євгенійовичу площею 0,9220 га для будівництва і обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури  в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

         2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

будівель ринкової інфраструктури   в с. Рованці є невід’ємною  складовою частиною  схеми 

планування села Рованці Боратинської сільської ради Луцького району. 

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

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

та екології. 

   

 

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/86 

с.Боратин   

   

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування 

промислово-складських приміщень   

Солосі  П.В. 

 

          Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки  гр. Солохи  Петра 

Вікторовича для будівництва та обслуговування промислово-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. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки гр. Солосі  Петру  

Вікторовичу  площею 0,2762 га для будівництва та обслуговування промислово-складських 

приміщень  в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

         2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

промислово-складських приміщень в с. Рованці є невід’ємною  складовою частиною  схеми 

планування села Рованці Боратинської сільської ради Луцького району. 

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

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

та екології. 

   

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/87 

с.Боратин   

   

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування 

промислово-складських приміщень   

ТзОВ «СОЛЮШЕНС МЕНЕДЖМЕНТ» 

          Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки  ТзОВ «СОЛЮШЕНС 

МЕНЕДЖМЕНТ»  для будівництва та обслуговування промислово-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. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки ТзОВ «СОЛЮШЕНС 

МЕНЕДЖМЕНТ»  площею  1,0 га для будівництва та обслуговування промислово-

складських приміщень  в с.Рованці  Луцького району Волинської області.  

         2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

промислово-складських приміщень в с. Рованці є невід’ємною  складовою частиною  схеми 

планування села Рованці Боратинської сільської ради Луцького району. 

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

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

та екології. 

   

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

 

    

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬ КОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/88 

с.Боратин   

                                   

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки та передачу  

її в оренду ТОВ «Луцька аграрна компанія». 

 

             Розглянувши клопотання  ТОВ «Луцька аграрна компанія».   про надання в оренду  

терміном на 49 років  земельної  ділянки площею 1,2640  га, кадастровий номер 

0722885100:01:001:5814, для  іншого сільськогосподарського призначення  в с.Промінь на 

території Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області та керуючись 

п.34 ст. 26  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»  ст.ст. 12, 93, 124  

Земельного  Кодексу України, ст.ст. 4, 5, 6  Закону України «Про оренду землі», 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. Передати ТОВ «Луцька аграрна компанія»  в оренду,  терміном на 49  років , 

земельну ділянку, площею 1,2640 га,  кадастровий номер 0722885100: 01:001:5814, для   

іншого сільськогосподарського призначення  в с.Промінь Боратинської сільської ради 

Луцького району Волинської області. 

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

грошової оцінки земельної  ділянки  в рік. Оплату проводити на бюджетний рахунок 

Боратинської сільської ради. За кожний день прострочки пеня в розмірі 0,2 відсотка. 

          3. Доручити сільському голові  Сергію  Яручику  укласти від імені ради договір 

оренди земельної  ділянки на затверджених умовах, визначених в п.п.1, 2 даного рішення. 

          4. Зобов’язати  ТОВ «Луцька аграрна компанія» :  

                1) в місячний термін укласти договір оренди з посвідченням та реєстрацією в 

установленому порядку; 

                 2) виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96 Земельного 

кодексу України. 

         6. Матеріали по  відведенню земельної ділянки ТОВ «Луцька аграрна компанія» 

залишити на зберігання в управлінні Держгеокадастру  у Луцькому районі. 

 

Сільський  голова                                                                                           Сергій   ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10.07.2020 № 16/89 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,2464 га 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 

0,2464 га, кадастровий номер 0722880300:01:001:2690, для будівництва та обслуговування 

приміщення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня (для видалення відходів), яка 

знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, село Баїв, посвідченого 

Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ 

№037897 виданий відділу освіти Луцької райдержадміністрації, зареєстрований 23 березня 

2011 року за № 072280003000003.  

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

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

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

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

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій   ЯРУЧИК 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10.07.2020 № 16/90 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 2,2769 га 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі 

ВИРІШИЛА:  

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 2,2769 

га, кадастровий номер 0722880300:01:001:2689, для будівництва та обслуговування 

приміщення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня, яка знаходиться за адресою: Волинська 

область, Луцький район, село Баїв, посвідченого Державним актом на право постійного 

користування земельною ділянкою серія ЯЯ №037896 виданий відділу освіти Луцької 

райдержадміністрації, зареєстрований 23 березня 2011 року за № 072280003000002.  

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

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

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

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

екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                       Сергій   ЯРУЧИК 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10.07.2020 № 16/91 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 1,9081 га 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 1,9081 

га, кадастровий номер 0722880300:01:001:2691, для ведення дослідних і навчальних цілей, 

пропаганди передового досвіду, для ведення сільського господарства, яка знаходиться за 

адресою: Волинська область, Луцький район, село Баїв, посвідченого Державним актом на 

право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №037898 виданий відділу 

освіти Луцької райдержадміністрації, зареєстрований 23 березня 2011 року за № 

072280003000004.  

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

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

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

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

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій   ЯРУЧИК 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10.07.2020 № 16/92 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,6324 га 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,6324 

га, кадастровий номер 0722885100:01:001:4084, для обслуговування приміщення 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня, яка знаходиться за адресою: Волинська область, 

Луцький район, село Промінь, посвідченого Державним актом на право постійного 

користування земельною ділянкою серія ЯЯ №033330 виданий відділу освіти Луцької 

райдержадміністрації, зареєстрований 17 листопада 2010 року за № 031007600001.  

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

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

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

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

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                      Сергій   ЯРУЧИК 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10.07.2020 № 16/93 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,7206 га 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,6324 га, 

кадастровий номер 0722880700:01:001:3482, для розміщення амбулаторії, яка знаходиться 

за адресою: Волинська область, Луцький район, село Боратин, посвідченого Державним 

актом на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №033297, виданий 

Боратинській сільській раді, зареєстрований 18 березня 2009 року за № 030907600002.  

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

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

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

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

екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій   ЯРУЧИК 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10.07.2020 № 16/94 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,1965 га 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,1965 га, 

кадастровий номер 0722880700:01:001:3672, для розміщення адміністративного 

приміщення, яка знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, село Боратин, 

посвідченого Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою 

серія ЯЯ №033304, виданий Боратинській сільській раді, зареєстрований 18 березня 2009 

року за № 030907600001.  

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

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

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

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

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                       Сергій   ЯРУЧИК 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

10.07.2020 № 16/95 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 0,4315 га 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,4315 

га, кадастровий номер 07228807000:01:001:4681, для обслуговування приміщення 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня, яка знаходиться за адресою: Волинська область, 

Луцький район, село Голишів, посвідченого Державним актом на право постійного 

користування земельною ділянкою серія ЯЯ №033332 виданий відділу освіти Луцької 

райдержадміністрації, зареєстрований 17 листопада 2010 року за № 031007600001.  

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

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

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

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

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій   ЯРУЧИК 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10.07.2020 № 16/96 

с. Боратин             

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 1,8442 га 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 1,8442 

га, кадастровий номер 07228807000:01:001:4680, для обслуговування приміщення 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня, яка знаходиться за адресою: Волинська область, 

Луцький район, село Боратин, посвідченого Державним актом на право постійного 

користування земельною ділянкою серія ЯЯ №033333 виданий відділу освіти Луцької 

райдержадміністрації, зареєстрований 17 листопада 2010 року за № 031007600002.  

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

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

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

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

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій   ЯРУЧИК 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/97 

с. Боратин             

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Янюку П.Д. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Янюка Петра Дмитровича  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. Янюку  Петру  Дмитровичу  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. Янюку П.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                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



  
                 

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/98 

с. Боратин             

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Мохнєву Ю.М. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Мохнєва  Юрія 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. Мохнєву  Юрію Михайловичу  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. Мохнєву Ю.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                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



           
        

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/99 

с. Боратин             

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Стрижеус Р.М. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Стрижеус Раїси  Миколаївни  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. Стрижеус  Раїсі  Миколаївні  площею 0,40 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. Стрижєеус 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                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 
 

                                         БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                           ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                             Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/100 

с. Боратин             

         

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

гр. Романюк Т.М.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Романюк   Тетяни  Миколаївни про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Рованці  

для будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Романюк   Тетяні  Миколаївні   площею 0,1200 га,  для   будівництва   

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

           2.  Гр. Романюк Т.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

охорони природи та екології  . 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

 



         
          

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/101 

с. Боратин             

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Гвоздецькій В.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Гвоздецької Валентини 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. Гвоздецькій  Валентині  Володимирівні  площею 1,95 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. Гвоздецькій 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                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



    
               

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/102 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу  на розроблення 

плану детального планування території  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд.  

 

               Розглянувши клопотання  ТзОВ «ТЕРРА-КАПІТАЛ» про надання дозволу на 

розроблення плану  детального  планування  території земельної ділянки, площею 8,0957 

га,    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  ТзОВ «ТЕРРА-КАПІТАЛ»  на розроблення плану  детального  

планування  території земельної ділянки, площею 8,0957 га  (кадастровий номер  

0722880700:04:001: 7985) для будівництва  та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в с.Рованці  Луцького району Волинської області.  

         2. Призначити, що детальний план території земельної  ділянки  для будівництва  та 

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

району Волинської області   є невід’ємною  складовою частиною  схеми планування села 

Рованці Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області.. 

         3. Після розроблення  детального плану території затвердити його  у встановленому 

законодавством порядку. 

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

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

екології.   

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК         



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/103 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної 

ділянки, розташованої  в межах населеного 

пункту Рованці Боратинської сільської 

ради Луцького району Волинської області  

 

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

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

містобудівної діяльності», розділом 4 Порядку розроблення містобудівної документації, 

затвердженого  Наказом Мінрегіону  України від 16.01.2016 № 290 та схемою планування 

Боратинської сільської ради, 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. Виконкому Боратинської  сільській раді  замовити і розробити проект детального 

планування території земельної ділянки, площею 0,276 га, для будівництва та 

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

Луцького району Волинської області. 

       2. Призначити, що детальний план території для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці є невід’ємною  складовою 

частиною схеми планування села Рованці Боратинської сільської ради Луцького району. 

          3. Фінансування робіт по розробленню детального плану території здійснити за кошти 

Боратинської сільської ради.  

           4. Після розроблення  детального плану території затвердити його  у встановленому 

законодавством порядку. 

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

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

екології.   

 

Сільський голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК                            

Ярослав Саченок 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/104 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для розміщення та  

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 

Семеніхіній Н.В. 

 

       Розглянувши заяву гр. Семеніхіної  Наталії  Володимирівни  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  розміщення та 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу  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. Семеніхіній  Наталії Володимирівні  на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки площею 0,5413 га  для розміщення та 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для розміщення та  

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу  в с.Рованці  Боратинської сільської ради 

Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій ЯРУЧИК 

                  



 
БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/105 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури Карпуку М.С. 

 

       Розглянувши заяву гр. Карпука  Миколи  Сергійовича   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. Карпуку  Миколі  Сергійовичу 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 с.Боратин  

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

Сільський голова                                                                                               Сергій ЯРУЧИК 



 
БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/106 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на розроблення детального 

плану території власної земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової  

інфраструктури( адміністративних будинків, офісних  

приміщень та інших будівель громадської забудови,  

які використовуються для здійснення підприємницької 

та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) 

Лагановській В.Ф. 

       Розглянувши заяву гр. Лагановської  Віри Федорівни 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. Лагановській  Вірі  Федорівні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,14 га, кадастровий номер  

0722880700:01:001:5868, 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 с.Боратин  

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

Сільський голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/107 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд  

Ярмольчуку В.К. 

 

       Розглянувши заяву гр. Ярмольчука  Володимира Корнійовича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Новостав 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. Ярмольчуку  Володимиру  Корнійовичу на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки площею 0,17 га  для будівництва та 

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

Луцького району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та 

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

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                                                                                            Сергій ЯРУЧИК 

Людмила Сахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/108 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва автостоянки 

з продажу автомобілів та СТО Ляшуку Ю.М. 

 

       Розглянувши заяву гр. Ляшука  Юрія  Миколайовича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва 

автостоянки з продажу автомобілів 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. Дати дозвіл  гр. Ляшуку  Юрію  Миколайовичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,12 га  для  будівництва автостоянки з 

продажу автомобілів та СТО  в с. Рованці  Луцького району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва автостоянки з 

продажу автомобілів та СТО  в с.Рованці  Боратинської сільської ради Луцького району 

подати на затвердження в установленому законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК 

Людмила Сахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020  № 16/109 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд  

Шолотюку  Д.В. 

 

       Розглянувши заяву гр. Шолотюка  Дмитра  Вікторовича 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. Шолотюку  Дмитру  Вікторовичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,0965 га  для будівництва та обслуговування 

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

Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та 

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

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

Сільський голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК 

Людмила Сахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020  № 16/110 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд  

Опанасик  К.В. 

 

       Розглянувши заяву гр. Опанасик  Катерини  Володимирівни 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. Опанасик  Катерині  Володимирівні на розроблення   детального  

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

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

району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та 

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

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

Сільський голова                                                                                           Сергій ЯРУЧИК 

Людмила Сахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/111 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд  

Омельчук Г.М. 

 

       Розглянувши заяву гр. Омельчук  Ганни Микитівни 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. Омельчук  Ганні Микитівні на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,44 га  для будівництва та обслуговування 

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

Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та  

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

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

Сільський голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК 

Людмила Сахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/112 

с. Боратин         

     

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування  

будівель   торгівлі Ільюку С.В. 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Ільюка  Сергія 

Володимировича  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. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Ільюка  Сергія 

Володимировича  площею 0,04 га   га для будівництва і обслуговування будівель торгівлі   

в с. Голишів   Луцького району Волинської області. 

       2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

будівель торгівлі  в с.Голишів є невід’ємною  складовою частиною схеми планування села 

Голишів  Боратинської сільської ради Луцького району. 

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

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

та екології. 

   

 

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/113 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для комерційної 

діяльності- будівництва та обслуговування 

виробничої бази будівельного підприємства  

Корецькому А.М. 

 

       Розглянувши заяву гр. Корецького Андрія  Михайловича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для комерційної 

діяльності - будівництво та обслуговування виробничої бази будівельного підприємства  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. Корецькому  Андрію  Михайловичу на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки площею 0,575 га  для комерційної 

діяльності - будівництво та обслуговування виробничої бази будівельного підприємства   в 

с. Рованці Луцького району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для комерційної діяльності - 

будівництво та обслуговування виробничої бази будівельного підприємства   в 

с. Рованці  Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в 

установленому законом порядку. 

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

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

екології.   

 

Сільський голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК                 

Людмила Сахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/114 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та  

споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості Русінову Ю.В. 

 

       Розглянувши заяву гр. Русінова  Юрія Володимировича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості  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. Русінову  Юрію  Володимировичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею  1,0813 га  для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості  в с. Боратин Луцького району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості  в с. 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                                                                                           Сергій ЯРУЧИК 

Людмила Сахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/115  

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Марчуку Н.В. 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  

Марчуку  Назару  Володимировичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  Марчуку  Назару  Володимировичу  площею 0,1534 га  (згідно КВЗУ 001.01 

- рілля),  яка  знаходиться  в  селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:9075 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, 1534 га  громадянину Марчуку  

Назару  Володимировичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0, 1534  га  громадянину  Марчуку  Назару  Володимировичу  для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільсько ради  

Ярославу Саченку   внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                    Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/116 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Гуль В.І. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Гуль  Віктора  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, 33, 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 

Гуль  Віктору  Івановичу  площею 2,0000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 6513.                             

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

Віктору Івановичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 2,0000 га громадянину  Гуль  Віктору  Івановичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

ради  Ярославу Саченку  внести відповідні  зміни в земельно-облікові  документи. 

 

  Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК      

    Людмила Сахан                                                                           



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/117 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд  

Орешко  Н.В. 

 

       Розглянувши заяву гр. Орешко  Надії  Валеріївни про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Новостав 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. Орешко Надії  Валеріївні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,1596 га  для будівництва та обслуговування 

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

Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та 

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

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                                                                                            Сергій ЯРУЧИК                 

Людмила Сахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020  № 16/118 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд  

Гіжуку  Ю.М. 

 

       Розглянувши заяву гр. Гіжука  Юрія  Миколайовича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. 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. Гіжуку  Юрію  Миколайовичу  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,25 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 с.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                                                                                              Сергій ЯРУЧИК 

Людмила Сахан 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/119 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд  

Боровській  Л.Я. 

 

       Розглянувши заяву гр. Боровської  Лілії  Ярославівни  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для будівництва та 

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

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 

19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію 

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

       1. Дати дозвіл  гр. Боровській  Лілії  Ярославівні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,06 га  для будівництва та обслуговування 

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

Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та 

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

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

Сільський голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК 

Людмила Сахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/120 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд  

Боровському В.В. 

 

       Розглянувши заяву гр. Боровського  Віктора  Вячеславовича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для будівництва та 

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

керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 

19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію 

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

       1. Дати дозвіл  гр. Боровському  Віктору Вячеславовичу  на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки площею 0,06 га  для будівництва та 

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

Луцького району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та 

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

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

Сільський голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК 

Людмила Сахан 



 
 

                                                      БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 10.07.2020 № 16/121 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд  

Рожій  Л.В. 

 

       Розглянувши заяву гр. Рожій Людмили  Володимирівни  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Вербаїв 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. Рожій Людмилі  Володимирівні на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,15 га  для будівництва та обслуговування 

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

Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та 

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

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                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Сахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020   № 16/122 

с. Боратин             

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Поліщуку  М.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Поліщука  Миколи  Віталійовича  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  Миколі  Віталійовичу  площею 0,40 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 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                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020   № 16/123 

с. Боратин             

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Фурман Р.М. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Фурман  Руслани  Михайлівни  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. Фурман  Руслані  Михайлівні  площею 0,50 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. Фурман  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                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/124 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування заводу будматеріалів і 

складських приміщень ПП «Спецбудкомплекс»  

       Розглянувши клопотання  ПП «Спецбудкомплекс»  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва та 

обслуговування заводу будматеріалів і складських приміщень  в с. Коршовець 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  ПП «Спецбудкомплекс»  на розроблення   детального  плану території 

власної  земельної ділянки площею  3,444 га  для будівництва та обслуговування заводу 

будматеріалів і складських приміщень  в с. Коршовець Луцького району Волинської 

області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування заводу будматеріалів і складських приміщень  в с. Коршовець  

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                                                                                          Сергій ЯРУЧИК     

Людмила Сахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/125 

с. Боратин             

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування  

автозаправки Данилюк В.О. 

 

       Розглянувши заяву гр. Данилюк  Валентини Олександрівни  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування автозаправки  в с. Промінь 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. Данилюк  Валентині Олександрівні  на розроблення   детального  

плану території  земельної ділянки площею 0,50 га  для будівництва та обслуговування 

автозаправки в с. Промінь Луцького району Волинської області. 

        2. Детальний план території земельної ділянки  для будівництва обслуговування 

автозаправки  в с. Промінь  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                                                                                        Сергій ЯРУЧИК 

                   



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Cьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  10.07.2020 № 16/ 126 

  с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Федосенковій О. О. 

 

                  Розглянувши  заяву гр. Федосенкової Оксани Олександрівни  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України, 

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.   Дати    дозвіл  на  розробку    проекту  землеустрою щодо відведення   земельної    

ділянки, площею 0, 1200  га,   для надання у власність,  гр. Федосенковій Оксані 

Олександрівні     в  селі  Новостав  для   ведення особистого селянського господарства  за  

рахунок  земель  сільської  ради,  не  наданих  у  власність  і  не переданих у користування. 

          2.Гр.Федосенковій 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                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК    

Ярослав Саченок 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/127 

с.Боратин   

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Марчук К.Я. 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Марчук  Катерині  Ярославівні,  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. Марчук  Катерині Ярославівні  площею 1,1151га,  

яка розташована в с.Голишів Луцького району  Волинської області  для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:02:001:6467. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 1,1151га гр. Марчук  

Катерині Ярославівні  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. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки   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                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК                  
Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    10.07.2020 № 16/128 

      с.Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для ведення садівництва. 

 

           Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання   дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  для  ведення 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. Нестеруку Ігорю Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для 

індивідуального садівництва  в с. Боратин. 

           Відмовити гр. Стернічуку Віталію Олександровичу у наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для 

індивідуального садівництва  в с. Боратин. 

           Відмовити гр. Онопюк Ларисі Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,05 га   для індивідуального 

садівництва  в с. Рованці по вул. Гнідавській, 2. 

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

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

та екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    10.07.2020 № 16/129 

      с.Боратин  

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

гр. Стельмаху Р.С.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Стельмаха  Романа Сергійовича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Новостав  

для будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Стельмаху  Роману Сергійовичу   площею 0,15 га,  для   будівництва   

та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Новостав. 

           2.  Гр. Стельмаху 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                                                                                             Сергій ЯРУЧИК         

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    10.07.2020 № 16/130 

      с.Боратин  

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

гр. Артюх  В.Г.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Артюх  Валентини Григорівни про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Голишів  

для будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Артюх  Валентині Григорівні  площею 0,15 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Голишів. 

           2.  Гр. Артюх В.Г. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

охорони природи та екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій ЯРУЧИК         

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    10.07.2020 № 16/131 

      с.Боратин  

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

гр. Максимчуку Р.В.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Максимчука  Романа  Володимировича про надання   дозволу   

на   розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Боратин  

для будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Максимчуку  Роману Володимировичу  площею 0,12 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  

в селі Боратин. 

           2.  Гр. Максимчуку  Р.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                                                                                           Сергій ЯРУЧИК         

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    10.07.2020 № 16/132 

      с.Боратин  

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

гр. Петруку О.Р.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Петрука  Олексія  Ростиславовича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Рованці  

для будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Петруку  Олексію  Ростиславовичу  площею 0,12 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  

в селі Рованці. 

           2.  Гр Петруку  О.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                                                                                         Сергій ЯРУЧИК       

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    10.07.2020 № 16/133 

      с.Боратин  

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

гр. Бахарєвій В.В.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Бахарєвої  Вікторії  Василівни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Боратин  

для будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Бахарєвій  Вікторії  Василівні   площею 0,12 га,  для   будівництва   

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

           2.  Гр. Бахарєвій 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                                                                                         Сергій ЯРУЧИК       

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    10.07.2020 № 16/134 

      с.Боратин  

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

гр.Терещенко О.М.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Терещенко  Олени Миколаївни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Рованці  

для будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Терещенко Олені  Миколаївні   площею 0,12 га,  для   будівництва   

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

           2.  Гр. Терещенко 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                                                                                           Сергій ЯРУЧИК         

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    10.07.2020 № 16/135 

      с.Боратин  

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

гр. Терпяку  Ю.А.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Терпяка   Юрія  Андроновича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Вербаїв   

для будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Терпяку   Юрію  Андроновича  площею 0,25 га,  для   будівництва   

та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Вербаїв. 

           2.  Гр. Терпяку  Ю.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                                                                                              Сергій ЯРУЧИК         

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    10.07.2020 № 16/136 

      с.Боратин  

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

гр. Качмар Г.М.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Качмар   Ганни  Миколаївни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Лучиці  для 

будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Качмар   Ганні  Миколаївні  площею 0,25 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Лучиці .  

           2.  Гр. Качмар  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                                                                                             Сергій ЯРУЧИК         

 



 
 

                                       БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                             Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

    10.07.2020 № 16/137 

      с.Боратин  

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

гр. Яковлюк  В.М.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Яковлюк  Валентини Мифодіївни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Вербаїв   

для будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   

керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Яковлюк  Валентині Мифодіївні  площею 0,25 га,  для   будівництва   

та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Вербаїв. 

           2.  Гр. Яковлюк  В.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

охорони природи та екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК         

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/138 

с.Боратин  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Кохану Б.А. 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Кохану  Богдану Андрійовичу,  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. Кохану  Богдану Андрійовичу  площею 0,1500 

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

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:01:001:8553. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,1500 га гр. Кохану  

Богдану Андрійовичу  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. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки   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                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК        
Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/139 

с.Боратин  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Ящуку В.М. 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Ящуку  Володимиру Миколайовичу,  відповідно до  п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 

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

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

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

комісії  з питань земельних відносин, 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. Ящуку  Володимиру Миколайовичу  площею 

0,5287 га,  яка розташована в с.Боратин  Луцького району  Волинської області  для 

будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Кадастровий номер  0722880700:01:001:7735. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,5287 га гр. Ящуку  

Володимиру Миколайовичу  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. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки   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                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК      
Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/140  

 с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр. Довгополюк О. В. 

 

                  Розглянувши  заяву гр. Довгополюк Ольги Володимирівни  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України, ст..50 

Закону України  «Про землеустрій», 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  розробку   проекту землеустрою щодо  відведення   земельної    

ділянки, площею 0, 1200  га,   для надання у власність,  гр.Довгополюк Ользі Володимирівні   

в  селі Новостав  для   ведення особистого селянського господарства  за  рахунок  земель  

сільської  ради,  не  наданих  у  власність  і  користування. 

          2. Гр.Довгополюк 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                                                                                  Сергій ЯРУЧИК           

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 №  16/ 141   

 с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Довгополюку В. О. 

 

         Розглянувши  заяву гр.Довгополюка Валерія Олександровича  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  ст. 12,   118,186    Земельного   Кодексу    України , ст.50 

Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Довгополюку Валерію Олександровичу  площею 0,12 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.Довгополюку В. О. розробити проект з урахуванням вимог державних 

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

ради. 

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

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

охорони природи та екології. 

 

 

Сільський        голова                                                                                    Сергій ЯРУЧИК                     

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  10.07.2020 № 16/142  

  с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Гладчук І. М. 

                  Розглянувши  заяву гр.Гладчук Іванни Миколаївни  про надання  дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   для   ведення 

особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України, ст.50 

Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Гладчук Іванні Миколаївні  площею 0,12 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.Гладчук І.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

охорони природи та екології. 

 

 

 

Сільський   голова                                                                                        Сергій   ЯРУЧИК           

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 №16/143 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для  будівництва та  

обслуговування житлового будинку,  

господарськиїх будівель і споруд  

громадянам Пилипчук Т.П., Одінцову В.В., 

Грейц О.В. 

 

                    Розглянувши  заяву громадян: Пилипчук Т.П., Одінцова В.В., Грейц О..В.   про 

надання   дозволу   на   розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     

ділянки   в  селі  Боратин  для будівництва та обслуговування  житлового  будинку, 

господарських будівель  і  господарських   споруд  та   керуючись   ст. 12,  118, 186  

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

в Україні», 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 спільну сумісну власність громадянам: Пилипчук Тетяні Петрівні, Одінцову 

Валентину Валентиновичу, Грейц Олені Валентинівні  площею 0,12 га,  для   будівництва   

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

           2.  Громадянам:. Пилипчук Т.П., Одінцову В.В., Грейц 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                                                                                             Сергій ЯРУЧИК         

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/ 143 

     с.Боратин     

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки  громадянам Пилипчук Т.П.,  

Одінцову В.В., Грейц О.В. 

 

          Розглянувши  заяву громадян: Пилипчук Т.П., Одінцова В.В., Грейц О..В.   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,  сільська  рада                                          

В ИР І Ш И Л А : 

         1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення) меж присадибної земельної ділянки площею  0,12 га, що 

розташована в селі Боратин громадянам: : Пилипчук Тетяні Петрівні, Одінцову Валентину 

Валентиновичу, Грейц Олені Валентинівні.   

         2. Вказаним в п.1 цього рішення громадянам 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                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/ 144  

 с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Боярину Р. А. 

 

                  Розглянувши заяву гр. Боярину Роману Анатолійовичу  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України,    ст.50 

Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Боярину Роману Анатолійовичу  площею 0,02 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.Боярину Р.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                                                                                     Сергій ЯРУЧИК                  

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 №16/145 

 с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Максимчук Л. А. 

 

                  Розглянувши  заяву гр. Максимчук Лідії Анатоліївни  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України, ст.50 

Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Максимчук Лідії Анатоліївні  площею 0,50 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.Максимчук Л.А. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

охорони природи та екології. 

 

Сільський        голова                                                                                       Сергій ЯРУЧИК                          

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 №16/ 146 

 с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Наумовій І. М. 

 

                  Розглянувши  заяву гр. Наумової Інни Миколаївни  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України, ст.50 

Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Наумовій Інні Миколаївні  площею 0,08 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.Наумовій І.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

охорони природи та екології. 

 

 

Сільський        голова                                                                                    Сергій ЯРУЧИК                                    

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 №16/ 147 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Парафін Н. В. 

 

                  Розглянувши заяву гр.Парафін Наталії Василівни  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України,  ст.50 

Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Парафін Наталії Василівні  площею 0,70 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.Парафін Н.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                                                                              Сергій ЯРУЧИК                                    

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/ 148  

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр. Снитюку О. Ю. 

 

           Розглянувши заяву гр. Снитюка Олександра Юрійовича 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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України, ст.50 

Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Снитюку Олександру Юрійовичу  площею 1,00 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.Снитюку О.Ю. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

охорони природи та екології. 

 

  

 

Сільський        голова                                                                                    Сергій ЯРУЧИК            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Cьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  10.07.2020 № 16/149  

 с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Літвинчуку Н. В. 

 

                  Розглянувши  заяву гр. Літвинчука Назара Вікторовича  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України,   ст.50 

Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Літвинчуку Назару Вікторовичу  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.Літвинчуку Н.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                                                                                     Сергій ЯРУЧИК               

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/150 

   

 с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Войтовичу В. С. 

 

           Розглянувши  заяву гр. Войтовича Віктора Степановича  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України,  ст.50 

Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Войтовичу Віктору Степановичу площею 0,10 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.Войтовичу 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                                                                                       Сергій ЯРУЧИК                         

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 №  16/151  

 с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр. Фірчук К. О. 

 

                  Розглянувши  заяву гр.Фірчук Катерини Олександрівни  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України,  ст.50 

Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Фірчук Катерині Олександрівні   площею 0,20 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. Фірчук К.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                                                                                      Сергій ЯРУЧИК                                   

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  10.07.2020 № 16/152    

   с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Черняк М. П. 

 

                  Розглянувши заяву гр.Черняк Марії Петрівни  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України, ст.50 

Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Черняк Марії Петрівні  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.Черняк М.П.  розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

охорони природи та екології. 

 

 

Сільський   голова                                                                                           Сергій ЯРУЧИК                                             

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/153 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Чикун М. Я. 

 

                  Розглянувши заяву гр. Чикун Марії Яківни  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України, ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Чикун  Марії  Яківні  площею 0,17 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.Чикун М.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                                                                                     Сергій ЯРУЧИК                                                      

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 №16/154 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Мельнику В.П. 

 

                  Розглянувши  заяву гр.Мельника Віктора Петровича  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України  , 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Мельнику Віктору Петровичу  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. Мельнику В.П.  розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

охорони природи та екології. 

 

 

            

Сільський        голова                                                                                     Сергій ЯРУЧИК                                                                

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

10.07.2020 №16/ 155  

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Терпяку Ю.А. 

 

         Розглянувши  заяву гр.Терпяка  Юрія  Андроновича 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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України  , 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Терпяку Юрію Андроновичу площею 0,45 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.Терпяку Ю.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                                                                                   Сергій ЯРУЧИК                                                                          

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 №16/ 156 

 с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Беззуб В. І. 

 

                  Розглянувши  заяву гр.Беззуб Віри Іванівни  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України , ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Беззуб Вірі Іванівні  площею 0,07 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Коршовець за рахунок земель сільської ради не наданих у 

власність і не переданих в користування. 

           2.  Гр.Беззуб 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                                                                                     Сергій ЯРУЧИК                                                                          

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/ 157   

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Сюйві  О. М. 

 

                  Розглянувши  заяву гр.Сойви  Олега  Миколайовича 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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України , ст.50 

Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Сюйві Олегу Миколайовичу  площею 0,20 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.Сюйві 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                                                                                   Сергій ЯРУЧИК                                                                          

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/ 158   

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Дмитрук Б.Б. 

 

                  Розглянувши  заяву гр.Дмитрук  Богдани  Борисівни 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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України , ст.50 

Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Дмитрук  Богдані  Борисівні  площею 0,20 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.Дмитрук Б.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                                                                                        Сергій ЯРУЧИК                                                                          

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/159 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр. Івлевій  Л.О. 

 

                  Розглянувши  заяву гр. Івлевої  Людмили  Олександрівни 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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України, , 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Івлевій Людмилі Олександрівні  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.Івлевій Л.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                                                                                   Сергій ЯРУЧИК                                                                          

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/160  

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Купчику В.І.  

              

        Розглянувши заяву гр. Купчика Валентина Івановича  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 0,012 га, для надання у власність гр. Купчику Валентину Івановичу в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

товаристві «Промінь»  за рахунок земель сільської ради, не наданих у власність і не 

переданих в користування.  

         2. 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                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/161  

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Вітюку І.Л.  

              

        Розглянувши заяву гр. Вітюка  Ігоря  Леонідовича  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 0,0632 га, для надання у власність гр. Вітюку  Ігорю  Леонідовичу 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                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/162  

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Гаврилюку Ю.М. 

              

        Розглянувши заяву гр. Гаврилюка 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.Гаврилюку Юрію  Миколайовичу 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                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/163  

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Зимі Т.В. 

              

        Розглянувши заяву гр. Зими Тетяни Валеріївни  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. Зимі Тетяні Валеріївні 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                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

10.07.2020 № 16/ 164 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Ткачу Я.М. 

 

        Розглянувши заяву гр. Ткача Ярослава 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. Ткачу Ярославу 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                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/ 165 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Лук’янчук М.С.           

 

        Розглянувши заяву гр. Лук’янчук Мар’яни Сергіївни  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 0,078 га, для надання у власність гр.Лук’янчук Мар’яні Сергіївні 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                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

10.07.2020 № 16/166 

с.Боратин  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Стрільчук Т.В.  

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Стрільчук  Тетяні  Вікторівні,  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. Стрільчук  Тетяні  Вікторівні площею 0,0552 га,  

яка розташована в с.Боратин  Луцького району  Волинської області для будівництва та 

обслуговування  магазину продовольчих і господарських товарів та офісних приміщень.  

Кадастровий номер  0722880700:01:001: 9018. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,0552 га  гр. Стрільчук  

Тетяні  Вікторівні з  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) під будівництво та обслуговування магазину 

продовольчих і господарських товарів 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                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

   Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/167 

с.Боратин  

 

Про звільнення від сплати 

земельного податку 

 

         Розглянувши клопотання  військової частини 1141 національної гвардії  України  про 

надання  пільги по сплаті земельного податку за земельну ділянку площею  3 га, яка 

використовується під військове стрільбище  в с.Городище та керуючись  п.28.ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.7,10,12  Податкового кодексу України, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування 

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

                                           ВИРІШИЛА:   

1. Звільнити військову частину 1141 національної гвардії  України від сплати   

земельного податку  за земельну ділянку  площею 3,0 га, кадастровий номер 

0722880300:04:000:0620, яка використовується під військове стрільбище  в с.Городище 

Боратинської сільської ради. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальнику відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки   сільської ради  Ярослава Саченка. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      Сергій  ЯРУЧИК       

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/168 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр. Город О.В. 

          Розглянувши заяву гр. Город  Ольги  Василівни  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України, ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Город  Ользі  Василівні площею 0,1293 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.Город 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                                                                                   Сергій ЯРУЧИК     

Людмила Сахан                                                  

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/169 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр. Плюті Л.М. 

 

          Розглянувши заяву гр. Плюти  Людмили Михайлівни  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України, ст.50 

Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Плюті  Людмилі Михайлівні  площею 0,20 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. Плюті 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                                                                                     Сергій ЯРУЧИК     

Людмила Сахан                                                  

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/170 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр. Черняк Н.М. 

 

          Розглянувши заяву гр. Черняк  Наталії  Миколаївни  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України, ст.50 

Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Черняк  Наталії  Миколаївні  площею 0,20 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. Черняк Н.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                                                                                         Сергій ЯРУЧИК     

Людмила Сахан                                                  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/172 

с.Боратин 

 

Про  надання дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для сінокосіння та  

випасання худоби Мартинюку В.В. 

 

               Розглянувши    заяву   гр. Мартинюка  Вадима  Володимировича  про   надання   

дозволу   на   складання    проекту  землеустрою щодо відведення   земельної    ділянки   в  

селі  Боратин  для   сінокосіння  і випасання худоби  та   керуючись п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.12, 34,  93, 124    Земельного   Кодексу    

України    сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1.   Дати    дозвіл  на  складання   проекту землеустрою щодо  відведення   земельної    

ділянки, орієнтовною площею 0,17  га ,  для надання в оренду, терміном на 7 років,   

гр. Мартинюку  Вадиму  Володимировичу  в  селі  Боратин   для сінокосіння і випасання 

худоби  за  рахунок  земель  сільської  ради  не  наданих  у  власність  і  користування. 

 

          2.  Проект відведення  земельної ділянки подати на розгляд  і затвердження  в 

установленому порядку. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    Сергій ЯРУЧИК                  

Ярослав Саченок 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/ 173  

 с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

громадянам: Пилипчук Т.П., Одінцову В.В., 

Грейц О.В. 

 

            Розглянувши заяву громадян: Пилипчук  Тетяни Петрівни, Одінцова  Валентина 

Валентиновича, Грейц  Олени Валентинівни 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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України,    ст.50 Закону України «Про 

землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки успільну часткову власність  громадянам: Пилипчук  Тетяні Петрівні, Одінцову  

Валентину Валентиновичу, Грейц  Олені Валентинівниі  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.  Громадянам: Пилипчук Т.П., Одінцова В.В., Грец 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                                                                                      Сергій ЯРУЧИК                  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/179 

с.Боратин 

 

Про  надання дозволу на розірвання 

договору оренди земельної ділянки 

Мовчановій Т.Г. 
 

               Розглянувши    заяву   гр. Мовчанововї  Тамари  Георгіївни  про   надання   дозволу   

на   розірвання договору оренди  земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  від 15.12.2017  та   керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.12, 34,  93, 124    Земельного   Кодексу    України    сільська    

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1.   Дати    дозвіл гр. Мовчановій  Тамарі  Георгіївні на   розірвання договору оренди  

земельної ділянки площею 0,1563 га, кадастровий номер  0722880700:01:001:8485 від 

15.12.2017   для ведення особистого селянського  господарства.  

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

Саченку  внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації. 

 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    Сергій ЯРУЧИК                  

Ярослав Саченок 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

10.07.2020 № 16/180 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр. Канюці Н.П. 

 

                  Розглянувши заяву гр. Канюки  Наталії  Петрівни  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України, ст.50 

Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Канюці  Наталії  Петрівні   площею 0,15 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. Канюці Н.П. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

охорони природи та екології. 

 

 

Сільський        голова                                                                                    Сергій ЯРУЧИК                                                      

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/181 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр. Ходорчуку Ю.С. 

 

         Розглянувши заяву гр. Ходорчука  Юрія Степановича  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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України, ст.50 

Закону України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Ходорчуку  Юрію  Степановичу  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. Ходорчуку 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                                                                                   Сергій ЯРУЧИК                                                      

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

10.07.2020 № 16/182 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр. Цейку  Д.Ю. 

 

         Розглянувши заяву гр. Цейка  Дмитра  Юрійовича 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  ст. 12,   118, 186    Земельного   Кодексу    України, ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Цейку  Дмитру  Юрійовичу  площею 0,50 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. Цейку Д.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                                                                                        Сергій ЯРУЧИК                                                      

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10.07.2020 року № 16/187 

с. Боратин             

         

Про надання згоди на передачу в  

суборенду земельної ділянки 

площею 0,4100 га 
 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтею 93 Земельного кодексу України, статтею 8 Закону України «Про оренду 

землі», розглянувши звернення ТзОВ «Дельта-7» від 07 липня 2020 року № 334, відповідно 

до договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 0722880700:04:001:3395 

від31.03.2010 року між Боратинською сільською радою та ТзОВ «Дельта-7», сільська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду ТзОВ «Дельта-7» (код ЄДРПОУ 34826969) на передачу в суборенду 

земельної ділянки площею 0,4100 га, кадастровий номер 0722880700:04:001:3395 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, 

розташованої в селі Рованці, Луцького району. 

2. Попередити ТзОВ «Дельта-7» (код ЄДРПОУ 34826969) про те, що:   

- умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору 

оренди земельної ділянки і не суперечити йому; 

- строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі; 

- договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

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

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони 

природи та екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій   ЯРУЧИК 

Богдана Макарчук  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/189 

с.Боратин   

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування магазину 

Мельник М.В. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Мельник  Марії 

Віталіївни  для будівництва та обслуговування магазину  в с.Цеперів 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. Мельник  Марії  

Віталіївни  площею 0,05 га для будівництва і обслуговування магазину в с.Цеперів  

Луцького району Волинської області. 

         2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

магазину в с.Цеперів є невід’ємною  складовою частиною схеми планування села Цеперів  

Боратинської сільської ради Луцького району. 

         3. Надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  

площею 0,05 га для будівництва і обслуговування магазину в с.Цеперів  Луцького району 

Волинської області  за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих 

в користування. 

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

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

та екології. 

   

 

  Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

 

    



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/190 

с.Боратин   

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Поддубській Л.В. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Поддубської  Алли 

Віталіївни 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. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Поддубській  Аллі  

Віталіївні  площею 0,1200 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с.Баїв  Луцького району Волинської області.  

       2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Баїв є невід’ємною  складовою 

частиною схеми планування села Баїв  Боратинської сільської ради Луцького району.  

         3. Надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  

площею 0,1200 га для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Баїв  Луцького району Волинської області  за рахунок земель сільської 

ради не наданих у власність і не переданих в користування. 

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

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

та екології. 

   

 Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

10.07.2020 № 16/ 191 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Панасюк Л.М. 

             

        Розглянувши заяву гр. Панасюк  Людмили Михайлівни  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. Панасюк  Людмилі Михайлівні 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                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 10.07.2020 № 16/ 192 

     с.Боратин     

                                    

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності. 

 

           Відповідно до ст. 12 Земельного  Кодексу  України, статті 186 Земельного кодексу 

України, статей 26, 56 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Баратинська сільська 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

яка знаходиться у комунальній власності Боратинської  сільської ради  для будівництва та 

обслуговування господарських будівель та дворів  (01.13) на території Боратинської 

сільської ради  в с. Баїв Луцького району Волинської області,  загальною площею 7,8525 га, 

кадастровий номер ділянки 0722880300:01:001:2641 на вісім  новосформованих  земельних 

ділянок: 

- площею 2,2527га -кадастровий номер 0722880300:01:001:3104; 

- площею 0,7831га -кадастровий номер 0722880300:01:001:3105; 

- площею 0,7830га -кадастровий номер 0722880300:01:001:3106; 

- площею 0,9017га -кадастровий номер 0722880300:01:001:3107; 

- площею 0,1471га -кадастровий номер 0722880300:01:001:3108; 

- площею 0,4158га -кадастровий номер 0722880300:01:001:3109; 

- площею 0,3948га -кадастровий номер 0722880300:01:001:3110; 

- площею 2,1743га -кадастровий номер 0722880300:01:001:3111. 



2. Зобов’язати спеціаліста-землевпорядника сільської ради  Марину Мороз 

здійснити державну  реєстрацію права власності  на више згадані земельні ділянки . 

              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                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/ 193 

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

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). Ходорчуку  Юрію  Степановичу - на присадибну земельну ділянку, площею  

0,12 га,   що розташована в селі Рованці. 

            2). Горожанову  Юрію  Вікторовичу  - на присадибну  земельну ділянку, площею  

0,15 га  що розташована в селі Рованці. 

            3). Чикун  Марії  Яківні  – на присадибну  земельну ділянку, площею 0,15 га, що 

розташована в селі Боратин. 

         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                                                                                       Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10.07.2020 № 16/196 

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. 

Овчиннікової  Тетяни  Павлівни,  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. 

Овчинніковій  Тетяні  Павлівні  площею  0,0400 га   для індивідуального садівництва, 

кадастровий номер 0722885100:01:001:5820 в селі Промінь (садівниче товариство 

«Промінь») Боратинської  сільської ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

        2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0400 га  гр. Овчинніковій   Тетяні  

Павлівні  для індивідуального садівництва. 

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

 0,0400 га гр. Овчинніковій   Тетяні  Павлівні. 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 

 

 

 Сільський голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК 

 Алла Сафонова 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/197 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Касянчик О.М. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Касянчик Ольги Михайлівни  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 33, 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 

Касянчик  Ользі  Михайлівні  площею 0,5000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 3102.                             

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

Ользі  Михайлівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,5000 га громадянці  Касянчик  Ользі  Михайлівні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику  Марині  Мороз внести відповідні  зміни в земельно-

облікові  документи. 

  

 Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

   Людмила Cахан                                                                            

  



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/198 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Пахольчук Н.М. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Пахольчук  Наталії Михайлівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 33, 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 

Пахольчук  Наталії Михайлівні площею 0,4931 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 3482.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0, 4931 га  громадянці Пахольчук  

Наталії Михайлівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 4931 га громадянці Пахольчук  Наталії Михайлівні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику  Марині  Мороз внести відповідні  зміни в земельно-

облікові  документи. 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК      

 



    Людмила Cахан                                                                           

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/199 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Василевському І.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Василевському  Івану Станіславовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 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  Василевському  Івану Станіславовичу  площею 0,1430 га  (згідно КВЗУ 001.01 

- рілля),  яка  знаходиться  в  селі Баїв  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880300:01:003:3101 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, 1430 га  громадянину 

Василевському  Івану Станіславовичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0, 1430 га  громадянину Василевському  Івану Станіславовичу  для  будівництва  

та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна 

ділянка).    

        4.    Спеціалісту- землевпоряднику Марині Мороз  внести  відповідні  зміни  в  

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                    Сергій ЯРУЧИК        



Людмила Cахан                                                                            

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/200 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Савчуку  Р.Ф. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Савчука  Ростислава Федоровича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 33, 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 

Савчука  Ростиславу Федоровичу площею 0,1000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 3484.                             

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

Ростиславу Федоровичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 1000 га громадянину Савчука  Ростиславу Федоровичу  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику  Марині  Мороз внести відповідні  зміни в земельно-

облікові  документи. 

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК      



 Людмила Cахан                                                                           

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/201 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Хвень О.Б. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Хвень  Ольги 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, 33, 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 

Хвень  Ользі Борисівні  площею 0,3849 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 3082.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0, 3849 га  громадянці Хвень  

Ользі Борисівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 3849 громадянці Хвень  Ользі Борисівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику  Марині  Мороз внести відповідні  зміни в земельно-

облікові  документи. 

 

 

  Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК      



Людмила Cахан                                                                           

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/202 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Максимчук А.П. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Максимчук  Алли 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, 33, 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 

Максимчук  Аллі Петрівні площею 0,2822 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля), яка знаходиться 

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

господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03. Кадастровий 

номер 0722880300: 03:001: 2795.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0, 2822 га  громадянці  

Максимчук  Аллі  Петрівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 2822 громадянці Максимчук  Аллі Петрівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику  Марині  Мороз внести відповідні  зміни в земельно-

облікові  документи. 

 

   

Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       



Людмила Cахан                                                                           

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/203 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Максимчуку  О.В. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Максимчука   Олександра  Валентиновича про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  

селянського господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

керуючись ст.ст. 12, 33, 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 

Максимчуку Олександру Валентиновичу площею 0,1180 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля), 

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

селянського  господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.   

Кадастровий номер 0722880300: 03:003: 2796.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0, 1180 га  громадянину  

Максимчуку Олександру Валентиновичу для ведення особистого селянського 

господарства. 

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

площею 0, 1180 громадянину Максимчуку Олександру Валентиновичу для  ведення  

особистого селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику  Марині  Мороз внести відповідні  зміни в земельно-

облікові  документи. 

 

  Сільський   голова                                                                                     Сергій  ЯРУЧИК       



   Людмила Cахан                                                                         

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10.07.2020 № 16/204 

с.Боратин  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Поліщук Н.В.  

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Поліщук  Надії  Володимирівни,  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. Поліщук  Надії  Володимирівни  площею 0, 04 

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

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури  та закладів  громадського 

харчування. 

 Кадастровий номер  0722880300:01:001: 2828. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,04 га гр .Поліщук  Надії  

Володимирівні  з  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  на будівництво та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури  та закладів  громадського харчування. 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                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       



Людмила Cахан 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/205 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Поліщуку В.В 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Поліщука  Володимира Васильовича  про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  

селянського господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

керуючись ст.ст. 12, 33, 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 

Поліщуку  Володимиру Васильовичу  площею 0,2944 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 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: 3103.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0,2944 га  громадянину  

Поліщуку  Володимиру Васильовичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 2944 громадянину Поліщуку  Володимиру Васильовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

         4.  Спеціалісту - землевпоряднику  Марині  Мороз внести відповідні  зміни в земельно-

облікові  документи. 

 

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

Людмила Cахан                                                                            



  



 
                                           

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                               Сьомого  скликання   

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

 

10.07.2020 № 16/206 

с.Боратин.  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Поліщуку  В.В. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Поліщука  Володимира  Васильовича 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. Поліщуку  Володимиру  Васильовичу  площею 

0,2500 га, кадастровий номер 0722880300:01:001: 3089,  для будівництва та обслуговування 

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

         2. Передати  гр. Поліщуку  Володимиру  Васильовичу  у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

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

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

екології. 

               

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

   Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/207 

с.Боратин.  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Площинській М.В. 

        

            Розглянувши  заяву гр. Площинської  Марії 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  гр. Площинській  Марії Василівні   площею 0,1200 

га, кадастровий номер 0722880300:02:001: - 3483, для ведення  особистого селянського 

господарства  в селі Городище. 

         2. Передати  гр. Площинській  Марії Василівні  у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

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

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

екології. 

               

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК        

  Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/208 

с.Боратин.  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Доменюку Ю.М. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Доменюка  Юрія  Миколайовича та технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, 

ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 

земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, 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. Доменюку  Юрію  Миколайовичу  площею 0,2500 

га, кадастровий номер 0722880300:02:001: 3487 - для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі 

Городище. 

         2. Передати  гр. Доменюку  Юрію  Миколайовичу у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

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

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

екології. 

               

 

Сільський   голова                                                                                       Сергій  ЯРУЧИК       

Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/209 

с.Боратин.  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Патуті Р.М. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Патути  Романа  Миколайовича та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  будівництва та 

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України 

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

державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний 

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

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. Патуті  Роману  Миколайовичу площею 0,1200 га, 

кадастровий номер 0722880700:03:001:6325 - для будівництва та обслуговування 

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

         2. Передати  гр. Патуті  Роману  Миколайовичу  у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

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

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

екології. 

               

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

   Людмила Cахан 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/210 

с.Боратин.  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Патуті Р.М. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Патути  Романа  Миколайовича 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. Патуті  Роману  Миколайовичу площею 0,2480 га, 

кадастровий номер 0722880700:03:001:6324 - для ведення особистого селянського 

господарства в селі Новостав. 

         2. Передати  гр. Патуті  Роману  Миколайовичу  у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

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

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

екології. 

               

 

Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

Людмила Cахан 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Cьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/211 

с.Боратин.  

 

Про надання дозволу на складання  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок ПрАТ «Волиньобленерго» 

 

                   Розглянувши клопотання  ПрАТ «Волиньобленерго»  про надання дозволу на  

складання проекту землеустрою щодо  відведення земельних ділянок орієнтовною площею 

0,0040 га в оренду для  будівництва, обслуговування і експлуатації повітряної ЛЕП -10 кВ 

Л 47-01  в с.Новостав, керуючись п.34 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування  

в Україні” та ст. 123,124 Земельного кодексу України,  враховуючи пропозицію постійної  

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

охорони природи та екології, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Дати дозвіл  ПрАТ «Волиньобленерго»  на складання проекту землеустрою щодо  

відведення земельних  ділянок, орієнтовною площею 0,0040 га,   в оренду терміном на 49 

років  для  будівництва, обслуговування і експлуатації повітряної ЛЕП -10 кВ Л 47-01  в 

с.Новостав  на території Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області, 

за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2. Проект відведення земельних  ділянок подати на затвердження в установленому 

законодавством порядку.    

                  

               

 

 

Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

Людмила Cахан 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Cьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/212 

с.Боратин.  

 

Про надання дозволу на складання  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок ПрАТ «Волиньобленерго» 

              

            Розглянувши клопотання  ПрАТ «Волиньобленерго»  про надання дозволу на  

складання проекту землеустрою щодо  відведення земельних ділянок орієнтовною площею 

0,0020 га в оренду для  будівництва, обслуговування і експлуатації повітряної ЛЕП -10 кВ 

Л 31-03  в с.Городище, керуючись п.34 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування  

в Україні” та ст. 123,124 Земельного кодексу України,  враховуючи пропозицію постійної  

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

охорони природи та екології, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Дати дозвіл  ПрАТ «Волиньобленерго»  на складання проекту землеустрою щодо  

відведення земельних  ділянок, орієнтовною площею 0,0020 га,   в оренду терміном на 

49 років  для  будівництва, обслуговування і експлуатації повітряної ЛЕП -10 кВ Л 31-03  в 

с.Городище  на території Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області, 

за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2. Проект відведення земельних  ділянок подати на затвердження в установленому 

законодавством порядку.    

                  

                 

 

Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       

Людмила Cахан 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Cьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/213 

с.Боратин.  

 

Про надання дозволу на складання  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок ПрАТ «Волиньобленерго» 

 

            Розглянувши клопотання  ПрАТ «Волиньобленерго»  про надання дозволу на  

складання проекту землеустрою щодо  відведення земельних ділянок орієнтовною площею 

0,0020 га в оренду для  будівництва, обслуговування і експлуатації повітряної ЛЕП -10 кВ 

Л 31-03  в с.Цеперів, керуючись п.34 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування  в 

Україні” та ст. 123,124 Земельного кодексу України,  враховуючи пропозицію постійної  

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

охорони природи та екології, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А :               

          1. Дати дозвіл  ПрАТ «Волиньобленерго»  на складання проекту землеустрою щодо  

відведення земельних  ділянок, орієнтовною площею 0,0020 га,   в оренду терміном на 

49 років  для  будівництва, обслуговування і експлуатації повітряної ЛЕП -10 кВ Л 31-03  в 

с.Цеперів на території Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області, за 

рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2. Проект відведення земельних  ділянок подати на затвердження в установленому 

законодавством порядку.    

                  

                 

 

Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       

Людмила Cахан 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/214  

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  в оренду  Кундеус Н.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки для надання 

в оренду  громадянці  Кундеус  Наталії Петрівні 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  

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 для надання 

в оренду терміном  на 7 років громадянці  Кундеус  Наталії Петрівні   площею 0,2932 га,   

яка  знаходиться  в  селі  Коршовець Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:03:001:3246 для  обслуговування нежитлового будинку (клубу). Код  цільового  

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

        2. Надати дозвіл гр. Кундеус  Наталії Петрівні   на укладення договору оренди 

земельної ділянки площею 0,2932 га, кадастровий номер 0722885100:03:001:3246, терміном 

на  7 років,   для обслуговування нежитлового будинку (клубу)  в с.Коршовець Боратинської 

сільської ради Луцького району Волинської області.  

         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 Аллі  Сафоновій  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                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Людмила Cахан                                                                            



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/215 

      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, за 

результатами голосування,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

           1. Відмовити гр. Куртіну Віктору Олеговичу 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. Бандурі Світлані 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 с. Рованці.  

Відмовити гр. Оніщуку Віталію Феодосійовичу 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. Лихацькій Тетяні 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. Рованці.  



Відмовити гр. Яцюку Олександру 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  на території 

сільської ради. 

Відмовити гр. Каразії Валентину 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. Рованці.  

Відмовити гр. Пронцевичу Сергію 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.  

Відмовити гр. Янковській Олені Василівні 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. Іщик Ірині Василівні 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. Карпіку Олександру Івановичу 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. Боратин. 

Відмовити гр. Русаковій Олені 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 с. Рованці. 

Відмовити гр. Возняк Ользі Василівні 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. Воробей Юлії Едуардівні 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. Боратин. 

Відмовити гр. Поліщуку Едуарду 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.  



Відмовити гр. Філоновій Ніні Олегівні в наданні дозволу  на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для будівництва та 

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

Відмовити гр. Левковій Валентині Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для будівництва 

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

Відмовити гр. Лук’янчук Мар’яні Сергіївні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 - 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Відмовити гр. Лук’янчуку Дмитру Олександровичу в наданні дозволу  на 

розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 - 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

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 в с. Рованці. 

Відмовити гр. Бондарєву Володимиру Валентиновичу 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 на 

території сільської ради. 

Відмовити гр. Тихому Віталію Степановичу 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. Тихій Галині Іванівні 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. Смедюк Валентині Анатоліївні 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. Ковалевській Ірині 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 с. Рованці. 

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 с. Рованці. 

Відмовити гр. Дмитрук Олені Анатоліївні 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. Удовицькому Олександру 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. Боратин. 

Відмовити гр. Микулику Василю Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,03 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  

с. Рованці. 

Відмовити гр. Семенюк Катерині Борисівні 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. Ревученко Марії Іванівні 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. Різику Юрію Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  

с. Боратин. 

Відмовити гр. Кіпень Аліні 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. 

Відмовити гр. Макарчуку Олександру 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  

с. Боратин. 

Відмовити гр. Соцькій Ганні Василівні 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. Грейц Олені 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. 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 с. Боратин. 

Відмовити гр. Лук’янчуку Віталію Мефодійовичу 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. Харлампович Наталії Йосипівні 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. Андрійчуку Василю 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. Мандзиросі Аліні Анатоліївні 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. Хом’яку Вадиму Ігоровичу в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

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

Відмовити гр. Хом’яку Валентину Ігоровичу в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

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

Відмовити гр. Леоновій Ользі 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.  

Відмовити гр. Орешко Миколі Степановичу 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. Хом’як Ларисі Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,18 га для будівництва 

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

Відмовити гр. Паньківу Руслану Ігоровичу 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. Собор Олені 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. Сахніку Руслану Михайловичу в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для будівництва 

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

Рованці. 

Відмовити гр. Волоху Владиславу Ігоровичу 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. Волох Євгенії 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.  

Відмовити гр. Мозольській Оксані 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.  

Відмовити гр. Переведенчуку 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 с. 

Боратин, Новостав, Коршовець. 

Відмовити гр. Романчук Вікторії 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 на території 

сільської ради. 

Відмовити гр. Романчуку Сергію Валерійовичу 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. Костюку Юрію 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.  

Відмовити гр. Галасу Андрію Євгенійовичу 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.  

Відмовити гр. Волянюку Святославу 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. 

Відмовити гр. Волянюку Олександру 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. 

Відмовити гр. Скольбушевському  Андрію 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. Скольбушевському  Миколі 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 на 

території сільської ради. 

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  

с. Боратин на городі Жовтовської С.М. 

Відмовити гр. Лещук Ганні 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. Боратин або 

Рованці. 

Відмовити гр. Корнієць Галині 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 с. Боратин або 

Рованці. 

Відмовити гр. Бандурі Світлані 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 с. Рованці. 

Відмовити гр. Оніщуку Віталію Феодосійовичу 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. Деркачу Ігорю Ярославовичу 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. Момоту 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 с. Рованці. 

Відмовити гр. Дячуку Віталію 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. Мельничуку Павлу Володимировичу 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. 

Відмовити гр. Мудрієвській Галині Климентівни 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. 

Відмовити гр. Вегері Миколі Федоровичу 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. Антонюку Олександру Валентиновичу 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. Хитренку 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. Промінь. 

Відмовити гр. Йосаку Віктору Васильовичу 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. Сюйві Олегу Миколайовичу 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. 

Відмовити гр. Байденко Тетяні Віталіївні 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. Онищук Вікторії Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2 га для будівництва та 

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

Відмовити гр. Зваричу Олександру Михайловичу 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 будь-якому селі 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Корніюку Андрію 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.  

 

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

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

та екології. 

 

Сільський голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК   



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    10.07.2020 № 16/216 

      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, за результатами голосування, 

сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

           Відмовити гр. Златогорському Олегу Євгенійовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га   для 

ведення особистого селянського господарства  в с. Рованці. 

           Відмовити гр. Лопаєву Сергію Валерійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,6427 га   для ведення 

особистого селянського господарства. 

           Відмовити гр. Карпуку Вадиму Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Боратин, що прилягає до його ділянки під забудову. 

           Відмовити гр. Фурман Руслані Михайлівні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,50 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Боратин під лінією електропередач в районі р. 

Стир. 

           Відмовити гр. Семенюку Леоніду Олександровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,50 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Боратин, що прилягає до його ділянки під 

забудову. 



           Відмовити гр. Поліщуку Едуарду Михайловичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,0 га   для ведення 

особистого селянського господарства. 

           Відмовити гр. Тихій Галині Іванівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Боратин за житловим будинком. 

           Відмовити гр. Гайші Лілії Михайлівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 5,0 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Боратин. 

           Відмовити гр. Пилипчук Тетяні Петрівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Боратин. 

           Відмовити гр. Кушнерук Тетяні Феодосіївні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 9,046 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Рованці. 

           Відмовити гр. Ковальчуку Віталію Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Боратин. 

           Відмовити гр. Бандурі Віктору Івановичу у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Рованці. 

           Відмовити гр. Приймачок Олені Володимирівні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Боратин. 

           Відмовити гр. Микулику Василю Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на правах оренди площею 0,12 га   

для ведення особистого селянського господарства  в с. Рованці. 

           Відмовити гр. Деркачу Ігорю Володимировичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Боратин. 

           Відмовити гр. Кокиць Олені Володимирівні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  на території Боратинської сільської ради. 

           Відмовити гр. Лакей Іванні Володимирівні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Боратин. 

           Відмовити гр. Волох Євгенії Володимирівні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. 



           Відмовити гр. Волоху Владиславу Ігоровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. 

           Відмовити гр. Мозольській Оксані Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. 

           Відмовити гр. Карплюк Катерині Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Боратин. 

           Відмовити гр. Регешук Світлані Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Новостав. 

           Відмовити гр. Скольбушевському Миколі Андрійовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га   для 

ведення особистого селянського господарства  на території Боратинської сільської ради.  

           Відмовити гр. Ульянюк Марії Василівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Боратин. 

           Відмовити гр. Орешко Ірині Іванівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Новостав. 

           Відмовити гр. Твердому Ігорю Анатолійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Боратин. 

           Відмовити гр. Терпілю Віталію Євгенійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,35 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Рованці. 

           Відмовити гр. Чернюку Сергію Михайловичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Рованці. 

           Відмовити гр. Дячуку Віталію Віталійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Боратин. 

           Відмовити гр. Савчук Олені Василівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,50 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Боратин. 

Відмовити гр. Петрук Тетяні Михайлівніу наданні дозволу  на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 0,15 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Цеперів. 



Відмовити гр. Кудряшову Василю Івановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,11 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Городище. 

Відмовити гр. Гутай Миколі Михайловичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Цеперів. 

Відмовити гр. Зайцеву Сергію Олександровичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га   для ведення 

особистого селянського господарства. 

Відмовити гр. Карпюку Юрію Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Баїв. 

Відмовити гр. Гребень Ірині Мефодіївні у наданні дозволу  на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   для ведення особистого 

селянського 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                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/217 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  в користування  

земельної ділянки для посадки  

фундукового саду Савоніку С.Л. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Савоніка Сергія Леонідовича про надання   в 

користування земельної ділянки для посадки фундукового саду 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. Савоніку Сергію Володимировичу в наданні в користування земельної  

ділянки для посадки фундукового саду площею 0,20 га. 

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

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

та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/218 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  в користування  

земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства 

Савонік І.В. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Савонік Ірини Володимирівни про надання   в 

користування земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та 

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 

Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

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

за результатами голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Савонік Ірині Володимирівні в наданні в користування земельної  

ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,20 га 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                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/219 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на влаштування акумулюючої водойми 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Вишинського Валентина Арсентійовича про 

надання   дозволу на влаштування акумулюючої водойми на власній земельній ділянці 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. Вишинському Валентину Арсентійовичу в наданні дозволу  на 

влаштування акумулюючої водойми на власній земельній ділянці для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд з кадастровим 

номером 0722880300:01:001:2887 в с. Баїв. 

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

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

та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/220 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на влаштування акумулюючої водойми 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Вишинської Оксани Віталіївни про надання   

дозволу на влаштування акумулюючої водойми на власній земельній ділянці 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. Вишинській Оксані Віталіївні в наданні дозволу  на влаштування 

акумулюючої водойми на власній земельній ділянці для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд з кадастровим номером 

0722880300:01:001:2970 в с. Баїв. 

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

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

та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК 

 

  



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 10.07.2020 № 16/221 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  в оренду  

земельної ділянки для розміщення  

автокінотеатру 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Данилюка Миколи Олександровича про 

надання   в оренду земельної ділянки для ведення підприємницької діяльності 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. Данилюку Миколі Олександровичу в наданні в оренду земельної 

ділянки площею від 0,30 до 0,50 га для ведення підприємницької діяльності, а саме 

розміщення автокінотеатру. 

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

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

та екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      Сергій  ЯРУЧИК 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/223 

     с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви Момота О.І. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Момота Олександра Івановича   про надання 

дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо  відведення  земельної ділянки  для 

ведення  особистого селянського господарства та керуючись  п.34 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» 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 розроблення  проекту землеустрою щодо  відведення  земельної ділянки  

площею 0,16  га для ведення особистого селянського господарства в с. Рованці гр. Момоту 

Олександру Івановичу  та  внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  чергової 

сесії.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/224  

     с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви Ходорчук С.І. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Ходорчук Світлани Іванівни   про надання 

дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо  відведення  земельної ділянки  для 

ведення  особистого селянського господарства та керуючись  п.34 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» 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 розроблення  проекту землеустрою щодо  відведення  земельної ділянки  

площею 0,25  га для ведення особистого селянського господарства в с. Рованці гр. Ходорчук 

Світлані Іванівні  та  внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  чергової сесії.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

  



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/225 

     с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви Літвінова В.В. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Літвінова Володимира Васильовича  про 

надання дозволу на розроблення  плану детального планування  території земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) площею 0,2533 га  для будівництва та 

обслуговування жилового будинку, господарських будівель і споруд в с. 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 розроблення  плану детального планування  території земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) площею 0,2533 га  для будівництва та 

обслуговування жилового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці  гр. 

Літвінову Володимиру Васильовичу та  внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  

чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/226 

     с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви ТзОВ «Дельта-7» 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву ТзОВ «Дельта-7»  про надання дозволу на 

розроблення  плану детального планування  території земельної ділянки для розміщення 

стоянки автомобілів в с. 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 розроблення  плану детального планування  території земельної ділянки 

з кадастровим номером 0722880700:04:001:3395 для розміщення стоянки автомобілів в с. 

Рованці  ТзОВ «Дельта-7»  та  внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  чергової 

сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/227 

     с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви Колісника Б.І. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Колісника Богдана Івановича  про приведення 

у відповідність рішення сільської ради №10/15 від 03.04.2007 р. «Про надання дозволу на 

розробку проектів відведення земельних ділянок  для будівництва та обслуговування 

жилового будинку, господарських будівель і споруд»  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  

приведення у відповідність рішення сільської ради №10/15 від 03.04.2007 р. «Про надання 

дозволу на розробку проектів відведення земельних ділянок  для будівництва та 

обслуговування жилового будинку, господарських будівель і споруд» в с. Боратин  гр. 

Коліснику Богдану Івановичу та  внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  

чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

10.07.2020 № 16/228  

     с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви Бойка І.В. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Бойка Івана Васильовича   про надання дозволу 

на розроблення  проекту землеустрою щодо  відведення  земельної ділянки  для ведення  

особистого селянського господарства та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» 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 розроблення  проекту землеустрою щодо  відведення  земельної ділянки  

площею 0,10  га для ведення особистого селянського господарства в с. Боратин гр. Бойку 

Івану Васильовичу  та  внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  чергової сесії.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

  



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/229 

      с.Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на оренду земельної  ділянки  

гр. Денисюк М.М. 

 

          Розглянувши та обговоривши заяву  громадянки  Денисюк  Мирослави Миколаївни  

про надання в оренду терміном на  49 років  земельної ділянки площею 1,7640 га для 

ведення товарного  сільськогосподарського виробництва в с.Коршовець в зв’язку з 

придбанням будівель у гр. Акименка В.В.та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,40 Земельного кодексу України, Законом 

України «Про оренду землі»,  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. Денисюк  Мирославі Миколаївні  в наданні дозволу на оренду   

земельної ділянки площею 1,7640 га, кадастровий номер  0722885100:03:001:4725, для 

ведення товарного  сільськогосподарського виробництва в с.Коршовець терміном на  49 

років  в зв’язку з  тим, що на даний час, цю земельну ділянку орендує гр. Акименко В.В.  

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

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

охорони природи та екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10. 07. 2020 року № 16/230 

с. Боратин             

         

Про внесення змін до рішення Боратинської  

сільської ради від 24.12.2019 року № 13/157  

«Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

Ярощуку С.О.»  

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи клопотання Головного управління Держгеокадастру  у Волинській області від 

20.05.2020 р. № 299-ДК/0417/КВ/06/01-20, з метою приведення рішень сільської ради у 

відповідність чинному законодавству, сільська рада 

ВИРІШИЛА:   

1. Пункт перший рішення викласти в наступній редакції:  

«Відмовити гр. Ярощуку Сергію Олександровичу в наданні дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,0 га; для ведення садівництва площею 0,12 га; для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,25 га; для 

індивідуального дачного садівництва площею 0,10 га., у зв’язку з невідповідністю місць 

розташування земельних ділянок генеральним планам населених пунктів Боратинської 

сільської ради.» 

      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  

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

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій   ЯРУЧИК 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10. 07. 2020 року № 16/231 

с. Боратин             

         

Про внесення змін до рішення Боратинської  

сільської ради від 24.12.2019 року № 13/ 212 

«Про відмову в наданні дозволу на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок для ведення особистого селянського  

господарства Петльосі О.А.»  

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи клопотання Головного управління Держгеокадастру  у Волинській області від 

20.05.2020 р. № 299-ДК/0421/КВ/06/01-20, з метою приведення рішень сільської ради у 

відповідність чинному законодавству, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Пункт перший рішення викласти в наступній редакції:  

«Відмовити гр. Петльосі Ользі Адамівні в наданні дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,10 га., що знаходиться в районі Форту, та земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,10 га, що знаходиться в районі вул. 

Заводської в с. Боратин, у зв’язку з невідповідністю місць розташування земельних ділянок 

містобудівній документації села Боратин Боратинської сільської ради. 

      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  

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

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                    Сергій   ЯРУЧИК 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10. 07. 2020 року № 16/232 

с. Боратин             

         

Про внесення змін до рішення Боратинської  

сільської ради від 24.12.2019 року № 13/210  

«Про відмову в наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення індивідуального садівництва» 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи клопотання Головного управління Держгеокадастру  у Волинській області від 

20.05.2020 р. № 299-ДК/0420/КВ/06/01-20, з метою приведення рішень сільської ради у 

відповідність чинному законодавству, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Пункт перший рішення викласти в наступній редакції:  

«Відмовити гр. Гапону Віктору Миколайовичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва площею 

0,07 га в с. Промінь, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки 

генеральному плану села Промінь Боратинської сільської ради.» 

      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  

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

екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                    Сергій   ЯРУЧИК 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10. 07. 2020 року №16/233  

с. Боратин             

         

Про внесення змін до рішення Боратинської  

сільської ради від 24.12.2019 року № 13/205 

«Про відмову в наданні дозволу на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок для ведення особистого селянського господарства» 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи клопотання Головного управління Держгеокадастру  у Волинській області від 

20.05.2020 р. № 299-ДК/0419/КВ/06/01-20, з метою приведення рішень сільської ради у 

відповідність чинному законодавству, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

   

1. Пункт перший рішення викласти в наступній редакції:  

«Відмовити гр. Гонтару Олександру Васильовичу в наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства в селі Голишів, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Радавському Олександру Анатолійовичу в наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для ведення 

особистого селянського господарства в селі Боратин, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Малиновському Миколі Борисовичу в наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для ведення 

особистого селянського господарства на території Боратинської сільської ради, у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Євтушок Наталії Степанівні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для ведення особистого 



селянського господарства в селі Боратин, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Карпюк Юлії Олександрівні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для ведення особистого 

селянського господарства на території Боратинської ОТГ, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Щегельській Марії Адамівні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Новостав, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Нагорній Вікторії Петрівні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Боратин, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Драганчук Тамарі Леонідівні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Боратин, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Лавренчук Ірині Володимирівні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,36 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Боратин, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Волинюку Павлу Сергійовичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,22 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Голишів, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Беломоіну Борису Валерійовичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Боратин, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Марчук Галині Миколаївні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Боратин, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Куничнику Геннадію Петровичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,18 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Боратин, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Карпіку Олександру Івановичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Боратин, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 



Відмовити гр. Гаврилюку Віталію Вікторовичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Новостав, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

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, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Мельничук Марії Миколаївні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Боратин, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Іванюк Ірині Олександрівні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Новостав, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Бульбенюк Галині Олександрівні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Новостав, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Риковському Дмитру Ярославовичу в наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для ведення 

особистого селянського господарства в селі Рованці, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Вишнеру Вадиму Вікторовичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Новостав, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Соломевич Олені Олексіївні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Боратин, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Кузьмі Аллі Володимирівні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Боратин, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Сацюк Наталії Анатоліївні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в селі Рованці, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної 

ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Шустеру Дмитру Валерійовичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га для ведення особистого 



селянського господарства в селі Боратин, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Бугайчук Юлії Віталіївні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Рованці, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Станішевському Олександру Петровичу в наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства в селі Голишів, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Панчуку Івану Ігоровичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Голишів, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Панчуку Олександру Ігоровичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Голишів, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Панчук Наталії Петрівні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Голишів, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Панчук Інні Петрівні в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення особистого селянського 

господарства в селі Голишів, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної 

ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Вальчук Аллі Миколаївні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Боратин, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Вальчуку Сергію Володимировичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Боратин, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Казаковій Ользі Борисівні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,0 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Промінь, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Климюку Матвію Павловичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,45 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Коршовець, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки генеральному плану села. 



Відмовити гр. Назарчук Тетяні Володимирівні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,43 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Коршовець, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Зайчук Раїсі Самойлівні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,40 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Коршовець, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки генеральному плану села. 

Відмовити гр. Пламетюк Наталії Георгіївні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Промінь, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села Промінь Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Олексюк Таїсі Василівні в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Промінь, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села Промінь Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Зотову Юрію Миколайовичу в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Мстишин, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки генеральному плану села Мстишин Боратинської сільської ради.» 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  

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

екології.  

  

 

 

Сільський голова                                                                                    Сергій   ЯРУЧИК 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

10. 07. 2020 року № 16/234 

с. Боратин             

         

Про внесення змін до рішення Боратинської  

сільської ради від 24.12.2019 року № 13/204 

«Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів  

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для  

будівництва та обслуговування житлових будинків,  

господарських будівель і споруд» 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи клопотання Головного управління Держгеокадастру  у Волинській області від 

20.05.2020 р. № 299-ДК/0418/КВ/06/01-20, з метою приведення рішень сільської ради у 

відповідність чинному законодавству, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

   

1. Пункт перший рішення доповнити абзацом 1:  

«Відмовити громадянам у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд  у зв’язку з невідповідністю місць розташувань земельних 

ділянок генеральним планам сіл Боратинської сільської ради, а саме:» 

      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  

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

екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій   ЯРУЧИК 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/ 235 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  внесення змін 

в рішення сільської ради № 6/167 від 23.11.2018  

              

        Розглянувши заяву гр. Данилюк Валентини Олександрівни  про надання   дозволу   на   

внесення змін  до рішення сільської ради від 23.11.2018 «Про надання дозволу на 

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для 

обслуговування складських приміщень, інших будівель»    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. Внести зміни в рішення сільської ради від  23.11.2018, а саме: пункт 1 рішення 

викласти в такій редакції : Дати дозвіл   на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо   

відведення земельної  ділянки, для надання в оренду  терміном на 8 років, гр.  Данилюк 

Валентині Олександрівні орієнтовною площею 0,50 га ( відповідно до частки належного їй 

майна)   для будівництва та обслуговування автозаправки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

         2. Всі інші  пункти даного рішення залишити без змін.  

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/236 

с.Боратин   

   

Про затвердження детального плану 

території земельних  ділянок для  

будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови в с.Рованці 

 

          Розглянувши   детальний  план території земельних  ділянок  гр. Балаки  Тетяни 

Федорівни і Голуб Мирослави Миколаївни для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови  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  земельних  ділянок  гр. Балаки Тетяни 

Федорівни і  гр.Голуб  Мирослави Миколаївни загальною  площею 0,5000 га для 

будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови  в с.Рованці  Луцького 

району Волинської області. 

         2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

інших будівель громадської забудови  в с. Рованці є невід’ємною  складовою частиною  

схеми планування села Рованці Боратинської сільської ради Луцького району. 

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

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

та екології. 

   

 

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.07.2020 № 16/236 

с.Боратин   

   

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови в с.Рованці 

 

          Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки  гр. Шевчук  Тетяни 

Федорівни 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. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки гр. Шевчук  Тетяни 

Федорівни  площею 0,5000 га для будівництва і обслуговування інших будівель громадської 

забудови  в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

         2. Призначити, що детальний план території для будівництва та обслуговування  

інших будівель громадської забудови  в с. Рованці є невід’ємною  складовою частиною  

схеми планування села Рованці Боратинської сільської ради Луцького району. 

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

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

та екології. 

   

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/237 

     с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви Пахолок О.А. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Пахолок  Олени  Анатоліївни   про 

затвердження 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  

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Боратин  

площею 0,1252 га гр. Пахолок  Олені Анатоліївні та  внести пропозицію по даному  питанню  

на розгляд  чергової сесії.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 
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