
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/7 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд 

 

         Розглянувши  заяву гр. Веснянки Валерія  Михайловича про надання   дозволу   на   

розроблення   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», сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Веснянці  Валерію Михайловичу  площею 0,1200 га,  для   будівництва   

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

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

         2. Гр. Веснянці В.М.розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

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 та розвитку підприємництва.  

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

          

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/8 

  с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Бахарєвій В.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Бахарєвій   Вікторії  Василівні  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  

Бахарєвій   Вікторії  Василівні  площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0024 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

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

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

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

Вікторії  Василівні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянці Бахарєвій   Вікторії  Василівні   для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

22.10. 2020  №  17/9 

  с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Стецюку Р.С. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Стецюку  Роману  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 

Стецюку  Роману  Сергійовичу  площею 0,1962 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0015 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  0,1962 га  громадянину  Стецюку  

Роману  Сергійовичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1962 га  громадянину Стецюку  Роману  Сергійовичу  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

22.10. 2020  №  17/10 

  с.Боратин   

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Сахану В.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Сахану  Василю  Віталійовичу 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  

Сахану  Василю  Віталійовичу площею 0,1230 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Новостав  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:03:001:6500 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  0,1230 га  громадянину  Сахану 

Василю  Віталійовичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1230 га  громадянину Сахану  Василю  Віталійовичу  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

22.10. 2020  №  17/11 

  с.Боратин   

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Марчик С.Я. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Марчик  Світлані Ярославівні 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 

Марчик  Світлані Ярославівні площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Голишів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:02:001:6512 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

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

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

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

Світлані Ярославівні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянці Марчик  Світлані Ярославівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

22.10. 2020  №  17/12 

  с.Боратин   

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Мохнєву Ю.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Мохнєву Юрію Михайловичу 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 

Мохнєву Юрію Михайловичу  площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:7997 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 Мохнєву 

Юрію Михайловичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянину  Мохнєву Юрію Михайловичу  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

22.10. 2020  №  17/13 

  с.Боратин   

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Силику  С. С. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Силику  Станіславу  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 

Силику  Станіславу  Степановичу  площею 0,2400 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:8005 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 Силику  

Станіславу  Степановичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,2400 га  громадянину  Силику  Станіславу  Степановичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

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 

22.10. 2020  №  17/14 

  с.Боратин   

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кац  Р.А. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Кац  Руслану Анатолійовичу 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 

Кац  Руслану Анатолійовичу площею 0,2400 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0038 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 Кац  

Руслану Анатолійовичу  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  Кац  Руслану Анатолійовичу  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

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 

22.10. 2020  №  17/15 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Шудрі  І.О. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Шудрі  Івану  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 

Шудрі  Івану  Олександровичу площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0013 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 Шудрі 

Івану Олександровичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянину  Шудрі  Івану  Олександровичу  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

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 

22.10. 2020  №  17/16 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  Бірюк С.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Бірюк  Світлані  Михайлівні 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 

Бірюк  Світлані  Михайлівні площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:0009 

для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

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

Світлані  Михайлівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянці  Бірюк  Світлані  Михайлівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

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 

22.10. 2020  №  17/17 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  Фурман Р.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Фурман  Руслані  Михайлівні 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 

Фурман  Руслані  Михайлівні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:0010 

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 Фурман  

Руслані  Михайлівні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,2500 га  громадянці  Фурман  Руслані  Михайлівні для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

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 

22.10. 2020  №  17/18 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Регешук Н.П. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Регешук  Надії  Петрівні  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 

Регешук  Надії  Петрівні  площею 0,1230 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі Новостав Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:03:001:0003 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  0,1230 га  громадянці Регешук  

Надії  Петрівні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1230 га  громадянці  Регешук  Надії  Петрівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

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 

22.10. 2020  №  17/19 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Шевчуку В.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Шевчуку  Василю Васильовичу 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 

Шевчуку  Василю Васильовичу  площею 0,1184 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Новостав Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0001 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  0,1184 га  громадянину Шевчуку 

Василю Васильовичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1184 га  громадянину Шевчуку  Василю  Васильовичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

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 

22.10. 2020  №  17/20 

  с.Боратин     

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кисілю  В.Г. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Кисілю Віталію Геннадійовичу 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 

Кисілю  Віталію Геннадійовичу  площею 0,2400 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Рованці Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0051 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 Кисілю 

Віталію Геннадійовичу  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 Кисілю  Віталію Геннадійовичу  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

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 

22.10. 2020  №  17/21 

  с.Боратин      

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Головію П.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Головію  Петру  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 

Головію  Петру  Вікторовичу  площею 0,2400 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі Рованці Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0036 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 Головію  

Петру  Вікторовичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,2400 га  громадянину Головію  Петру  Вікторовичу  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

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 

22.10. 2020  №  17/22 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Квятковській  О.П. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Квятковській  Ользі Петрівні  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 

Квятковській  Ользі Петрівні  площею 0,1314 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі Рованці Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0014 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  0,1314 га  громадянці Квятковській  

Ользі Петрівні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1314 га  громадянці Квятковській  Ользі Петрівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

22.10. 2020  №  17/23 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ковальчук  Ю.А. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Ковальчук  Юлії  Андріївні 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 

Ковальчук  Юлії  Андріївні  площею 0,1497 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі Рованці Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0018 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  0,1497 га  громадянці Ковальчук  

Юлії  Андріївні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1497 га  громадянці Ковальчук  Юлії  Андріївні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

22.10. 2020  №  17/24 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Сюйві В.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Сюйві  Вікторії  Володимирівні  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 

Сюйві  Вікторії  Володимирівні  площею 0,1020 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Рованці Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0037 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  0,1020 га  громадянці Сюйві  

Вікторії  Володимирівні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1020 га  громадянці Сюйві  Вікторії  Володимирівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

22.10. 2020  №  17/25 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Коліснику  Б.І. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Коліснику Богдану  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  

Коліснику Богдану  Івановичу  площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Боратин Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0015 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  Коліснику 

Богдану  Івановичу   для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянину Коліснику Богдану  Івановичу  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

22.10. 2020  №  17/26 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Романюк Т.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Романюк  Тетяні Миколаївні 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  

Романюк  Тетяні  Миколаївні площею 0,1121 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі Рованці Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0056 для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

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

Тетяні  Миколаївні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1121 га  громадянці  Романюк  Тетяні  Миколаївні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

22.10. 2020  №  17/27 

  с.Боратин        

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Гнасюк І.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Гнасюк  Ірині  Віталіївні 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 

Гнасюк  Ірині  Віталіївні площею 0,1583 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі Новостав Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:03:001:6457 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, 1583 га  громадянці  Гнасюк  

Ірині  Віталіївні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1583 га  громадянці  Гнасюк  Ірині  Віталіївні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

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 

22.10. 2020  №  17/28 

  с.Боратин        

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Галасу Ю.Є. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Галасу  Юрію  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  

Галасу  Юрію  Євгенійовичу   площею 0,1230 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі Новостав  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:03:001:0005 

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  0,1230 га  громадянину  Галасу  

Юрію  Євгенійовичу   для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1230 га  громадянину Галасу  Юрію  Євгенійовичу   для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

22.10. 2020  №  17/29 

  с.Боратин         

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Шовці  В.Є. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Шовці  Вікторії  Євгеніївні 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 

Шовці  Вікторії  Євгеніївні   площею 0,1230 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі Новостав   Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:03:001:0004 

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  0,1230 га  громадянці  Шовці  

Вікторії  Євгеніївні   для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1230 га  громадянці  Шовці  Вікторії  Євгеніївні   для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

22.10. 2020  №  17/30 

  с.Боратин          

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кондратюк О.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Кондратюк  Олені  Василівні 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 

Кондратюк  Олені  Василівні  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі Промінь  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:01:001:0014 

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  Кондратюк 

Олені Василівні    для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,2500 га  громадянці  Кондратюк  Олені  Василівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4.   Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Аллі  Сафоновій  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 

22.10. 2020  №  17/31 

  с.Боратин           

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кушнір  Л.Є. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Кушнір  Людмилі  Євстафіївні 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 

Кушнір  Людмилі  Євстафіївні  площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Промінь  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0013 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

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

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

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

Людмилі  Євстафіївні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянці  Кушнір  Людмилі  Євстафіївні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

        4. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради 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 

22.10. 2020  №  17/32 

  с.Боратин         

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Юзвик Т.М. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Юзвик  Тамарі  Михайлівні 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 

Юзвик  Тамарі  Михайлівні площею 0,1234 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі Боратин Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:0008 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  0,1234 га  громадянці  Юзвик  

Тамарі  Михайлівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1234 га  громадянці  Юзвик  Тамарі  Михайлівні для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

22.10. 2020  №  17/33 

  с.Боратин         

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Петруку О.Р. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Петруку  Олексію  Ростиславовичу 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 

Петруку  Олексію  Ростиславовичу площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Рованці Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0063 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 Петруку  

Олексію  Ростиславовичу 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 Петруку  Олексію  Ростиславовичу 

 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

(присадибна ділянка).    

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

22.10. 2020  №  17/34 

  с.Боратин         

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Шикун Г.М. 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Шикун  Галині  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. Шикун  Галині  Михайлівні  площею 0,1599га,  яка 

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

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:04:001:3952. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,1599 га гр. Шикун  Галині 

Михайлівні  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 

22.10. 2020  №  17/35 

  с.Боратин         

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

приватної власності (цільове призначення  

якої змінюється) Солосі П.В. 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності  (цільове призначення якої змінюється) гр. Солосі Петру  Вікторовичу,  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,  сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

         1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється)  гр. Солосі Петру  Вікторовичу   

площею 0,2762 га,  в межах села Рованці Луцького району  Волинської області  для 

будівництва та обслуговування  промислово-складських приміщень. Кадастровий номер  

0722880700:04:001:7912. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,2762 га гр. Солосі Петру  

Вікторовичу з  ведення особистого селянського господарства під  будівництво та 

обслуговування промислово-складських приміщень. Код цільового використання згідно 

КВЦПЗ секція J розділ 11 підрозділ 11.02. 

         3. Затвердити розрахунок розміру  втрат сільськогосподарського виробництва, 

спричинених вилученням 0,2762 га ріллі із земель приватної власності за адресою: с.Рованці 

Луцького району Волинської області  для  будівництва та обслуговування  промислово-

складських приміщень. 

         4. Кошти, визначені в розрахунку, в сумі 55870 ( П’ятдесят п’ять  тисяч вісімсот сімдесят) 

гривень  перерахувати на відповідний бюджетний рахунок Боратинської сільської ради 

Луцького рвйону 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       

   Людмила Cахан 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/36 

  с.Боратин         

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Сюйві О.Ф. 



 

          Розглянувши  заяву  гр. Сюйви  Олександра 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 

Сюйві  Олександру Федоровичу площею 0,2600 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: 0002.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2600 га  громадянину Сюйві  

Олександру Федоровичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,2600 га громадянину  Сюйві  Олександру Федоровичу 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 

22.10. 2020  №  17/37 

  с.Боратин         

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Тихнюку М.С. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Тихнюка  Миколи 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 

Тихнюку  Миколі Степановичу площею 0,1550 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: 6447.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1550 га  громадянину Тихнюку  

Миколі Степановичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1550 га громадянину Тихнюку  Миколі Степановичу 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 

22.10. 2020  №  17/38 

  с.Боратин   

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Полезнюк О.Б. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Полезнюк  Олені  Борисівні 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 

Полезнюк  Олені  Борисівні  площею 0,0931 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0013 для 

ведення особистого селянського господарства. Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – 

секція А 01.03.    

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0931 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0013,   громадянці Полезнюк  Олені  Борисівні   для  ведення особистого 

селянського господарства.    

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

0,0931 га  громадянці  Полезнюк  Олені  Борисівні   для  ведення особистого селянського 

господарства.    

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

22.10. 2020  №  17/39 

  с.Боратин   

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Мартинюку І. Ф. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Мартинюка Івана  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 

Мартинюку Івану  Федоровичу площею 0,1559 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: 0011.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1559 га  громадянину Мартинюку 

Івану  Федоровичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1559 га громадянину Мартинюку Івану  Федоровичу 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 

22.10. 2020  №  17/40 

  с.Боратин   

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Ярошик Л.К. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Ярошик  Любові Кирилівни  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 

Ярошик Любові Кирилівні площею 0,1500 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: 9034.                             

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

Любові Кирилівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1500 га громадянці Ярошик Любові Кирилівні 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 

22.10. 2020  №  17/41 

  с.Боратин   

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Кузьміній  С.В. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Кузьміної  Світлани  Володимирівни  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 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 

Кузьміній  Світлані  Володимирівні  площею 0,2448 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: 6500.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2448 га  громадянці Кузьміній  

Світлані  Володимирівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,2448 га громадянці Кузьміній  Світлані  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       

    Ярослав Саченок                                                                            

  



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/42 

  с.Боратин   

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Клімішиній Л.Д. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Клімішиної Любові  Дмитрівни  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 

Клімішиній Любові  Дмитрівні площею 0,1400 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: 7944.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1400 га  громадянці Клімішиній 

Любові  Дмитрівні   для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1400  га громадянці Клімішиній Любові  Дмитрівні  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 

22.10. 2020  №  17/43 

  с.Боратин   

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Сцьольній О.Я. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Сцьольної Ольги Ярославівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 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 

Сцьольній Ользі Ярославівні площею 0,2420 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: 7995.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2420 га  громадянці Сцьольній 

Ользі Ярославівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,2420 га громадянці Сцьольній Ользі Ярославівні  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 

22.10. 2020  №  17/44 

  с.Боратин   

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Юзві Л.М. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Юзви  Любові  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 Юзві  

Любові  Михайлівні  площею 0,7249 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: 0027.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,7249 га, кадастровий номер 

0722880700: 04:001:0027, громадянці Юзві  Любові  Михайлівні для ведення особистого 

селянського господарства. 

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

0,7249 га громадянці  Юзві  Любові  Михайлівні  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 

22.10. 2020  №  17/45 

  с.Боратин   

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Хвесик  Т.М. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Хвесик  Тетяні  Миколаївні 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 

Хвесик  Тетяні  Миколаївні  площею 0,4935 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: 0053.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,4935 га, кадастровий номер 

0722880700: 04:001: 0053, громадянці Хвесик  Тетяні  Миколаївні  для ведення особистого 

селянського господарства. 

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

0,4935 га громадянці  Хвесик  Тетяні  Миколаївні  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 

22.10. 2020  №  17/46 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Розовику  В.В. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Розовика  Вадима 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 

Розовику  Вадиму  Володимировичу   площею 1, 6727 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: 0052.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 1,6727 га  громадянину Розовику  

Вадиму  Володимировичу   для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею1,6727 га громадянину  Розовику  Вадиму  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       

 

    Ярослав Саченок                                                                            

  



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/47 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Цейку А.Ф. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Цейка  Анатолія  Феодосійовича  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 . 

Цейку  Анатолію  Феодосійовичу  площею 2,0000 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: 0035.                             

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

Анатолію  Феодосійовичу   для ведення особистого селянського господарства. 

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

2,0000 га громадянину  Цейку  Анатолію  Феодосійовичу  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 

22.10. 2020  №  17/48 

  с.Боратин     

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Назарчуку А.В. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Назарчука  Андрія 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 . 

Назарчуку  Андрію Володимировичу площею 0, 0887 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: 7996.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 0887 га  громадянину Назарчуку  

Андрію Володимировичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

0, 0887 га  громадянину  Назарчуку  Андрію 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       

 

    Ярослав Саченок                                                                            

  



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/49 

  с.Боратин     

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Пігулі  В.В. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Пігули  Володимира  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  

Пігулі  Володимиру  Володимировичу площею 0, 0429 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: 0019.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 0429 га  громадянину Пігулі  

Володимиру  Володимировичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0, 0429 га  громадянину  Пігулі  Володимиру  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      

 

    Ярослав Саченок                                                                            

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/50 

  с.Боратин     

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Оліянчук С.М. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Оліянчук  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 

Оліянчук  Світлані  Миколаївні  площею 0,2500 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: 0022.                             

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

Світлані  Миколаївні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,2500 га громадянці  Оліянчук  Світлані  Миколаївні  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 

22.10. 2020  №  17/51 

  с.Боратин     

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Оленюку М.А. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Оленюка  Михайла  Андрійовича  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 

Оленюку  Михайлу  Андрійовичу   площею 0,0712 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: 0025.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0712  га  громадянину Оленюку  

Михайлу  Андрійовичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,0712  га громадянину  Оленюку  Михайлу  Андрійовичу   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 

22.10. 2020  №  17/52 

  с.Боратин     

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Проць А.М. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Проць  Алли  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 

Проць  Аллі Миколаївні  площею 0,3368 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: 0014.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,3368 га  громадянці  Проць  Аллі 

Миколаївні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,3368  га громадянці  Проць  Аллі Миколаївні  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 

22.10. 2020  №  17/53 

  с.Боратин     

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Проць Ю.Р. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Проць Юрія  Романовича  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 

Проць Юрію  Романовичу  площею 0,2382 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: 0023.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 2382 га  громадянину Проць 

Юрію  Романовичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,2382  га громадянину  Проць Юрію  Романовичу  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 

22.10. 2020  №  17/54 

  с.Боратин     

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Локачук М.Р. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Локачук  Марини Ростиславівни  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 

Локачук  Марині Ростиславівні  площею 0,1200 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: 0039.                             

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

Марині Ростиславівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1200  га громадянці  Локачук  Марині Ростиславівні  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 

22.10. 2020  №  17/55 

  с.Боратин     

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Олексюк М.О. 

          Розглянувши заяву  гр. Олексюка Михайла Оксентовича 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 

Олексюку  Михайлу Оксентовичу площею 0,3000 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: 1284 

          2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 3000 га  громадянину Олексюку 

Михайлу Оксентовичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

0, 3000 га громадянину Олексюку  Михайлу Оксентовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

  Сільський   голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК       

   Алла Сафонова                                                                                     

  



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/56 

  с.Боратин     

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Томчук О.М. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Томчук 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 

Томчук Ользі Михайлівні 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: 0017 

          2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 6000 га громадянці Томчук Ользі 

Михайлівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

0, 6000 га громадянці Томчук Ользі Михайлівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       

   Алла Сафонова                                                                                   

 



БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/57 

  с.Боратин     

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Ільюк Л.М. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Ільюк  Лілії  Миколаївни  

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

с.Голишів та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

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

благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

       1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Ільюк  Лілії  Миколаївни  

площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Голишів  Луцького району Волинської області. 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 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       

  Людмила Сахан 

 

 

  

                                                              

                                            БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  



                              ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                         Сьомого  скликання 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я                                                   

22.10. 2020  №  17/58 

  с.Боратин     

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Ляшуку В.Є. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Ляшука  Віталія  

Євгеновича  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  в с.Боратин та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

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

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

В И Р І Ш И Л А : 

       1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Ляшука  Віталія  

Євгеновича площею 0,2000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

частиною схеми планування села Боратин  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       

 

  Людмила Сахан 

 

    

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 



Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/59 

  с.Боратин      

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Домовєсовій С.М. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Домовєсової Софії 

Миколаївни  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  в с.Боратин та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

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

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

В И Р І Ш И Л А : 

       1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Домовєсової Софії  

Миколаївни площею 0,2020 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

частиною схеми планування села Боратин  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       

 

   Людмила Сахан 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 



22.10. 2020  №  17/60 

  с.Боратин       

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Шолотюку Д.В. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Шолотюка  Дмитра  

Вікторовича  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. Шолотюка  Дмитра  

Вікторовича  площею 0,0965 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       

 

   Людмила Сахан 

 

 

  

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/61 

  с.Боратин       



 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Чикалюк О.П. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр.Чикалюк  Оксани Петрівни 

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

с.Боратин та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

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

благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

       1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Чикалюк  Оксани Петрівни  

площею 0,3000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Боратин  Луцького району Волинської області. 

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

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

частиною схеми планування села Боратин  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       

 

   Людмила Сахан 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/62 

  с.Боратин       

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  



будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Тихій Л.П. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Тихої Людмили 

Володимирівни для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Боратин та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

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

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

В И Р І Ш И Л А : 

       1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Тихій  Людмилі 

Володимирівні  площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

частиною схеми планування села Боратин  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       

 

   Людмила Сахан 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/63 

  с.Боратин       

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу Семеніхіній  Н.В. 



 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Семеніхіної  Наталії 

Володимирівни 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. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Семеніхіної  Наталії 

Володимирівни  площею 0,5413 га для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього 

сервісу в с. Рованці  Луцького району Волинської області. 

       2. Призначити, що детальний план території для розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу  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       

    

Людмила Сахан 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/64 

  с.Боратин       

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування  будівель ринкової  

інфраструктури. 

 



         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Лагановської  Віри 

Федорівни  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. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Лагановської  Віри 

Федорівни  площею 0,1400 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. Призначити, що детальний план території , для  будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури ( адміністративних будинків, офісних приміщень,та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються  для здійснення підприємницької  та іншої 

діяльності  в с.Боратин є невід’ємною  складовою частиною схеми планування села Боратин  

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       

   Людмила Сахан 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/65 

  с.Боратин       

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування  

будівель торгівлі Боярчуку П.А. 
 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Боярчука  Петра 

Анатолійовича для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  в с.Рованці та керуючись  

ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону 



України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної 

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

охорони природи та екології, сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

       1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Боярчука  Петра 

Анатолійовича площею 0,2070 га, кадастровий номер 0722880700:04:001:1133 для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі  в с. Рованці  Луцького району Волинської 

області. 

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

торгівлі 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       

 

 Людмила Сахан 

 

   

                                                                                 

                                            БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                              ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                         Сьомого  скликання 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я                                                   

22.10. 2020  №  17/66 

  с.Боратин       

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування  

будівель торгівлі Боярчуку П.А. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Боярчука  Петра 

Анатолійовича для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  в с.Рованці та керуючись  

ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної 



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

охорони природи та екології, сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

       1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Боярчука  Петра 

Анатолійовича площею 0,2070 га, кадастровий номер 0722880700:04:001:1132 для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі  в с. Рованці  Луцького району Волинської 

області. 

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

торгівлі 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       

  Людмила Сахан 

 

    

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/67 

  с.Боратин       

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Ярмольчуку В.К. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Ярмольчука Володимира 

Корнійовича 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. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Ярмольчуку  Володимиру 

Корнійовичу площею 0,1700 га, кадастровий номер 0722880700:01:001:8854  для будівництва 

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

району Волинської області. 

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

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

частиною схеми планування села Новостав  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       

 

   Людмила Сахан 

 

             

                                                                                 

                                            БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                              ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                         Сьомого  скликання 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я                                                   

22.10. 2020  №  17/68 

  с.Боратин       

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування  

будівель ринкової інфраструктури 

Карпуку М.С. 
 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Карпука  Миколи 

Сергійовича 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.  Карпука  Миколи 

Сергійовича площею 0,1200 га, кадастровий номер 0722880700:01:001:8558 для будівництва 

та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  в с. Боратин  Луцького району 

Волинської області. 

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

ринкової інфраструктури  в с.Боратин є невід’ємною  складовою частиною схеми планування 

села Боратин  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       

 

  Людмила Сахан 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/69 

  с.Боратин       

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Босак Ю.В. 

            Розглянувши  заяву гр. Босак  Юлії  Василівни 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. Босак  Юлії  Василівні  площею 0,1249 га, кадастровий номер 



0722880700:04:001:7956 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Рованці. 

         2. Передати  гр. Босак  Юлії  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 

22.10. 2020  №  17/70 

  с.Боратин        

  

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Пігулі В.В. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Пігули  Володимира  Володимировича 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. Пігули  Володимира  Володимировича площею 0,2500 га, 



кадастровий номер 0722880700:01:001:9134 - для будівництва та обслуговування житлового 

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

         2. Передати  гр. Пігулі  Володимиру  Володимировичу 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       

   Ярослав Саченок 

 

 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/71 

  с.Боратин        

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Тихнюку М.С. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Тихнюка  Миколи Степановича 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. Тихнюка  Миколи Степановича площею 0,1200 га, кадастровий 

номер 0722880700:03:001:6445 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

         2. Передати  гр. Тихнюку  Миколі Степановичу 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 

22.10. 2020  №  17/72 

  с.Боратин         

  

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Шевчуку С.В., 

Шевчук Н.С., Бояринцевій І.В. 

 

            Розглянувши  заяву громадян: Шевчука Сергія Вікторович, Шевчук Надії Степанівни, 

Бояринцевої Ірини Вікторівни 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  громадянам: : Шевчуку Сергію Вікторовичу,1/8 частина,  Шевчук 

Надії Степанівні, 1/8 частина,  Бояринцевій  Ірині Вікторівні, 1/8 частина площею 0,1336 га, 

кадастровий номер 0722880700:04:001:8003 - для будівництва та обслуговування житлового 

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

         2. Передати у  власність  громадянам: Шевчуку Сергію Вікторовичу, 1/8 частину, Шевчук 

Надії Степанівні, 1/8 частину,  Бояринцевій  Ірині Вікторівні 1/8 частину  земельної ділянки, 

зазначеної 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 

22.10.2020 №17/73                                                     

с.Боратин  

 

Про затвердження проекту землеустрою 

та зміну конфігурації земельної ділянки 

 

Розглянувши детальний план території земельної ділянки ТОВ «ТЕРРА-КАПІТАЛ» в с. 

Рованці, керуючись статтями 26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 16, 19 Закону України «про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити детальний  план території земельної ділянки ТОВ «ТЕРРА-КАПІТАЛ»  

площею 33,6544 га. (межі території опрацювання)  для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури що  знаходиться в селі Рованці Боратинської сільської ради Луцького 

району по вул. Набережна. 

2. Надати дозвіл ТОВ «ТЕРРА-КАПІТАЛ»  на  зміну конфігурації   земельної ділянки 

площею 8,0957 га  кадастровий номер 0722880700:04:001:7985 для будівництва та 

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

Боратинської сільської ради Луцького району за рахунок земель комунальної власності. 

3. Призначити що детальний план території є невід’ємною складовою частиною схеми 

планування села Рованці Боратинської сільської ради Луцького району. 

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      

  Ярослав Саченок 

  

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/74 

  с.Боратин                    

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Остапюка  Петра  Петровича  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. Остапюку  Петру  Петровичу  площею 0,2760 га,  кадастровий номер 

0722880700:04:001:7726 для  ведення особистого селянського господарства в селі Рованці 

Луцького району  зі зміною цільового призначення.  

           2.  Гр. Остапюку П.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 

 

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/75 

  с.Боратин                                     

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Златогорському  О.Є. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Златогорського  Олега Євгенійовича,  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. Златогорському Олегу Євгенійовичу  площею 

0,9220 га,  яка розташована в с.Рованці Луцького району  Волинської області  для будівництва 

та обслуговування  будівель ринкової інфраструктури. Кадастровий номер  

0722880700:04:001:7916. 

          2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,9220 га  гр. Златогорському 

Олегу Євгенійовичу  з  будівництво 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, 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 

22.10. 2020  №  17/76 

  с.Боратин                               

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для розміщення та  

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 

(магазину запчастин та СТО) Тижуку  С.П. 

 

         Розглянувши заяву гр. Тижука  Сергія  Петровича  про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для  розміщення та експлуатації 

об’єктів дорожнього сервісу (магазину запчастин 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. Тижуку  Сергію  Петровичу на розроблення   детального  плану території 

власної  земельної ділянки площею 0,1031 га  для розміщення та  

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу(магазину запчастин та СТО)  в с.Рованці  Луцького 

району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для розміщення та  

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (магазину запчастин 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 Cахан 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/77 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд 

 

         Розглянувши  заяву гр. Мудрохи  Катерини  Вікторівни про надання   дозволу   на   

розроблення   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», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Мудросі  Катерині  Вікторівні  площею 0,1700 га,  для   будівництва   

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

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

         2. Гр. Мудросі К.В.розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  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 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 

22.10. 2020  №  17/78 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд 

 

         Розглянувши  заяву гр. Мудрохи  Мирослави Ігорівни про надання   дозволу   на   

розроблення   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», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Мудросі  Мирославі Ігорівні  площею 0,1100 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Боратин за 

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

         2. Гр. Мудросі М.І. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  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 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                                                   

22.10. 2020  №  17/79 

  с.Боратин   

 

Про погодження  проекту землеустрою                           

щодо змін меж села. 

 

        Розглянувши проект землеустрою щодо змін  меж села Рованці Боратинської сільської 

ради Луцького району, керуючись статтями 12, 173 Земельного кодексу України, статтею 26  

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», рішенням сесії Боратинської 

сільської ради  № 16/16 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення(зміни)  меж населеного пункту  с.Рованці Луцького району»  Боратинська 

сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Погодити проект   землеустрою  щодо встановлення (зміни) меж населеного  пункту 

с.Рованці  Луцького району  з встановленням (зміни) меж  с.Рованці площею 1110,2200 га. 

          2.Подати проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту  

с.Рованці  Луцького району  для розгляду та погодження в Луцьку районну державну 

адміністрацію.      

          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 

 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/80 

  с.Боратин   

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд  

Сілкову О.В. 

 

       Розглянувши заяву гр. Сілкова  Олександра  Віталійовича 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. Сілкову  Олександру  Віталійовичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,0719 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 

22.10. 2020  №  17/81 

  с.Боратин   

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку Мурзіній  О.А. 

 

       Розглянувши заяву гр. Мурзіної  Ольги Анатоліївни про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку  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. Мурзіній  Ользі Анатоліївні на розроблення   детального  плану території 

власної  земельної ділянки площею 0,3189 га  для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та  

обслуговування багатоквартирного житлового будинку 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 

22.10. 2020  №  17/82 

  с.Боратин   

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування будівель торгівлі 

Мельнику А.М. 

 

       Розглянувши заяву гр. Мельника  Анатолія  Миколайовича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в с.Рованці та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

       1. Дати дозвіл  гр. Мельнику  Анатолію  Миколайовичу на розроблення   детального  плану 

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

будівель торгівлі  в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та  

обслуговування будівель торгівлі  в 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 

22.10. 2020  №  17/83 

  с.Боратин   

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

Переведенчуку  О.В. 

 

       Розглянувши заяву гр. Переведенчука  Олександра  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.  Переведенчуку  Олександру  Вікторовичу на розроблення  детального  

плану території власної  земельної ділянки площею 0,1500 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  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.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 

22.10. 2020  №  17/84 

  с.Боратин   

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для розміщення та  

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 

Кривдік  О.В. 

 

       Розглянувши заяву гр.Кривдік  Олени Віталіївни 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.  Кривдік  Олені Віталіївні  на розроблення   детального  плану території 

власної  земельної ділянки площею 0,1879 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 

                   

Людмила Сахан 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/85 

  с.Боратин   

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для  будівництва та  

обслуговування будівель ринкової  

інфраструктури (торгово-офісних 

приміщень)  Гладкій О.В. 

 

       Розглянувши заяву гр. Гладкої  Олени Вікторівни про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової  інфраструктури (торгово-офісних приміщень)  в с.Рованці та керуючись  

ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної 

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

охорони природи та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

       1. Дати дозвіл  гр. Гладкій  Олені Вікторівні на розроблення   детального  плану території 

власної  земельної ділянки площею 0,1650 га  для будівництва та обслуговування будівель 

ринкової  інфраструктури (торгово-офісних приміщень)  в с. Рованці Луцького району 

Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової  інфраструктури (торгово-офісних приміщень) у 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 

22.10. 2020  №  17/86 

  с.Боратин   

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

Римарук  О.О. 

 

       Розглянувши заяву гр. Римарук  Оксани Олегівни  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.  Римарук  Оксані Олегівні  на розроблення   детального  плану території 

власної  земельної ділянки площею 0,9500 га  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  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 

22.10. 2020  №  17/87 

  с.Боратин   

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

Радчук Т.Л. 

 

       Розглянувши заяву гр. Радчук  Тетяни  Леонідівни  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.  Радчук  Тетяні  Леонідівні  на розроблення   детального  плану території 

власної  земельної ділянки площею 0,3525 га  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  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 

22.10. 2020  №  17/88 

  с.Боратин   

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

Бойко  С.М. 

 

       Розглянувши заяву гр. Бойко Світлани Миколаївни  про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Рованці та керуючись  ст.26, 59, 60, 

73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

       1. Дати дозвіл  гр.  Бойко  Світлані  Миколаївні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 2,00 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  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 

                   

Ярослав Саченок 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/89 

  с.Боратин   

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування об’єктів торгівлі 

Терпіль І.П. 

 

       Розглянувши заяву гр. Терпіль  Ірини Петрівни про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель об’єктів 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. Терпіль  Ірині  Петрівні на розроблення   детального  плану території 

власної  земельної ділянки площею 0,2000 га  для будівництва та обслуговування об’єктів 

торгівлі  в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування об’єктів торгівлі  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 

22.10. 2020  №  17/90 

  с.Боратин   

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування будівель ринкової  

інфраструктури Терпіль В.П. 

 

       Розглянувши заяву гр. Терпіль  Валентини Петрівни про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури  в с.Рованці та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.16, 19 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

       1. Дати дозвіл  гр. Терпіль  Валентині  Петрівні на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,4000 га  для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури  в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури 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 

22.10. 2020  №  17/91 

  с.Боратин   

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

Костючук Т.П. 

 

       Розглянувши заяву гр. Костючук   Тетяни Петрівни  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.  Костючук   Тетяні  Петрівні на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,2998 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  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 

                   

Ярослав Саченок 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/92 

  с.Боратин   

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

Степчук В.Є.  

 

       Розглянувши заяву гр. Степчук  Валентини Євгенівни  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.  Степчук  Валентині Євгенівні на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,1209 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  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 

Ярослав Саченок 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/93 

  с.Боратин   

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

Олексюк  І.О.   

 

       Розглянувши заяву гр. Олексюк  Ірини  Олександрівни  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.  Олексюк  Ірині  Олександрівні  на розроблення  детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,1224 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  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       

Ярослав Саченок 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/94 

  с.Боратин   

 

Про  затвердження  проекту встановлення 

водоохоронної зони та прибережної  захисної 

смуги р. Жидувка. 

 

          Розглянувши  проект  встановлення водоохоронної зони та прибережної  захисної смуги 

р. Жидувка від вулиці Боженка до  вулиці Львівської на території Боратинської сільської ради  

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

Земельним кодексом України, 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  встановлення водоохоронної зони та прибережної  захисної смуги 

р. Жидувка від вулиці Боженка до  вулиці Львівської на території Боратинської сільської ради  

Луцького району Волинської області. 

          2.. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних 

ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради Ярослава Саченка. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                               Сергій ЯРУЧИК        

 

Ярослав Саченок                                                                            

 

  

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/95 

  с.Боратин   

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

гр.Бурячок Р.В. 

 

       Розглянувши заяву гр. Бурячок  Руслана  Віталійовича 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. Бурячок  Руслану  Віталійовичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,2418 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  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  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/96 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд 

 

         Розглянувши  заяву гр. Момота  Давида  Леонідовича  про надання   дозволу   на   

розроблення   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», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Момоту  Давиду  Леонідовичу площею 0,1200 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Рованці за 

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

         2. Гр. Момоту Д.Л. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  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 та розвитку підприємництва.  

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Сахан 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/97 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд 

 

         Розглянувши  заяву гр. Момота  Артура  Леонідовича  про надання   дозволу   на   

розроблення   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», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Момоту  Артуру Леонідовичу площею 0,1200 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Рованці за 

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

         2. Гр. Момоту А.Л.  розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

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 та розвитку підприємництва.  

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Сахан 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/98 

  с.Боратин   

 

Про надання дозволу на розроблення детального  

плану території власної земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  

обслуговування будівель та споруд об’єктів 

передачі електроенергії та  теплової енергії.   

 

       Розглянувши заяву гр. Андрущака  Андрія  Анатолійовича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі 

електроенергії та  теплової енергії  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.  Андрущаку  Андрію  Анатолійовичу  на розроблення  детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,2802 га, кадастровий номер 

0722880700:04:001:8009,  для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель та споруд об’єктів передачі електроенергії та  теплової енергії в  с.Рованці Луцького 

району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для  розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електроенергії та  

теплової енергії  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 

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/99 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Гнатюку С.С. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Гнатюка  Сергія  Сергійовича  про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин  для 

будівництва та обслуговування  житлового   будинку,  господарських  будівель і споруд  та   

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Гнатюку  Сергію  Сергійовичу  площею 0,1200 га,  для   будівництва   

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

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

         2. Гр. Гнатюку С.С.  розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

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 та розвитку підприємництва.  

 

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Сахан 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/100 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Смедюк В.А. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Смедюк  Валентини Анатоліївни  про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин  для 

будівництва та обслуговування  житлового  будинку,  господарських будівель і  споруд  та   

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Смедюк  Валентини Анатоліївни  площею 0,1200 га,  для   будівництва   

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

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

         2. Гр. Смедюк В.А.  розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

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 та розвитку підприємництва.  

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Сахан 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/101 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Заєць В.О. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Заєць  Володимира  Олексійовича про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Рованці для 

будівництва та обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель і  споруд  та   

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Заєць  Володимиру  Олексійовичу  площею 0,1200 га,  для   будівництва   

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

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

         2. Гр. Заєць В.О.  розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  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 та розвитку підприємництва.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Сахан 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/102 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Цуз О.В. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Цуз  Ольги  Володимирівни  про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин  для 

будівництва та обслуговування  житлового   будинку,  господарських будівель і споруд  та   

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Цуз  Ользі  Володимирівні  площею 0,1200 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Боратин за 

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

         2. Гр. Цуз О.В.  розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  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 та розвитку підприємництва.  

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Сахан 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/103 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Ярощук Н.А. 

 

         Розглянувши  заяву гр.  Ярощук  Надії  Адамівни  про надання   дозволу   на   розроблення   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Новостав  для будівництва 

та обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель і  споруд  та   керуючись   ст. 

12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ярощук  Надії  Адамівні  площею 0,1200 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Новостав за 

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

         2. Гр. Ярощук  Н.А.  розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

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 та розвитку підприємництва.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Сахан 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/104 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Гнатюк Т.П. 

 

         Розглянувши  заяву гр.  Гнатюк  Тетяни  Петрівни  про надання   дозволу   на   розроблення   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин  для будівництва 

та обслуговування  житлового   будинку,  господарських будівель і  споруд  та   керуючись   ст. 

12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Гнатюк  Тетяні  Петрівні  площею 0,1200 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Боратин за 

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

         2. Гр. Гнатюк Т.П.  розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  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 та розвитку підприємництва.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Сахан 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/105 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Кузьміній І.С. 

 

         Розглянувши  заяву гр.  Кузьміної  Ірини Святославівни  про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин  для 

будівництва та обслуговування  житлового   будинку,  господарських будівель і споруд  та   

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Кузьміній  Ірині  Святославівні  площею 0,1700 га,  для   будівництва   

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

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

         2. Гр. Кузьміній І.С. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

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 та розвитку підприємництва.  

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Сахан 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/106 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Павлику Ю.В. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Павлику Юрію  Володимировичу про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Рованці для 

будівництва та обслуговування  житлового   будинку,  господарських будівель і споруд  та   

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Павлику Юрію  Володимировичу  площею 0,1200 га,  для   будівництва   

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

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

         2. Гр. Павлику  Ю.В. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

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 та розвитку підприємництва.  

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Сахан 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/107 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Шмідт К.В. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Шмідт  Катерини Василівни про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Новостав для 

будівництва та обслуговування  житлового   будинку,  господарських будівель і  споруд  та   

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Шмідт  Катерині  Василівні  площею 0,1200 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Новостав  за 

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

         2. Гр. Шмідт  К.В. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  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 та розвитку підприємництва.  

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Сахан 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/108 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Власюку С.Г. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Власюка  Сергія  Георгійовича про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин для 

будівництва та обслуговування  житлового   будинку,  господарських  будівель і споруд  та   

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Власюку  Сергію  Георгійовичу  площею 0,1800 га,  для   будівництва   

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

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

         2. Гр. Власюку С.Г. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

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 та розвитку підприємництва.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Сахан 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/109 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Данилюк А.А. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Данилюк  Анастасії  Андріївни  про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин для 

будівництва та обслуговування  житлового   будинку,  господарських  будівель і споруд  та   

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Данилюк  Анастасії  Андріївні   площею 0,1200 га,  для   будівництва   

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

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

         2. Гр. Данилюк А.А. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

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 та розвитку підприємництва.  

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Сахан 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/110 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Кічук М.В. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Кічук  Мирослави Володимирівни  про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин для 

будівництва та обслуговування  житлового   будинку,  господарських  будівель і споруд  та   

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Кічук  Мирославі Володимирівні  площею 0,1791 га,  для   будівництва   

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

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

         2. Гр. Кічук  М.В. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  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 та розвитку підприємництва.  

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Сахан 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/111 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Бенько О.П. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Бенько Оксани  Павлівни  про надання   дозволу   на   розроблення   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Рованці  для будівництва та 

обслуговування  житлового   будинку,  господарських  будівель і споруд  та   керуючись   ст. 

12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Бенько Оксані  Павлівні   площею 0,1200 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Рованці  за 

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

         2. Гр. Бенько О.П. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  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 та розвитку підприємництва.  

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Сахан 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/112 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Теглівець М.М. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Теглівець  Михайла  Михайловича  про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Рованці  для 

будівництва та обслуговування  житлового   будинку,  господарських  будівель і споруд  та   

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Теглівець  Михайла  Михайловича   площею 0,1200 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в 

селі Рованці  за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

         2. Гр. Теглівець М.М. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

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 та розвитку підприємництва.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Сахан 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Cьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/113 

  с.Боратин 

 

Про надання дозволу на складання  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

                   Розглянувши заяву  гр. Цьось  Лілії  Василівни про надання дозволу на  складання 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  площею 0,09 га в оренду для  

ведення  особистого селянського господарства в с.Рованці  та керуючись п.34 ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування  в Україні”, 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 гр. Цьось  Лілії  Василівні  на складання проекту землеустрою щодо  

відведення земельної  ділянки площею 0,09 га,   в оренду терміном на 49 років  для  ведення 

особистого селянського господарства  в с.Рованці 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 земельної  ділянки 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 

22.10. 2020  №  17/114 

  с.Боратин         

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Парафін Н.В. 

 

          Розглянувши  заяву  гр.  Парафін  Наталії  Василівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 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 

Парафін  Наталії  Василівні  площею 0,7000 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: 0076.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,7000 га, кадастровий номер 

0722880700: 04:001: 0076,  громадянці  Парафін  Наталії  Василівні  для ведення особистого 

селянського господарства. 

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

0,7000 га громадянці  Парафін  Наталії  Василівні  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 

22.10. 2020  №  17/115 

  с.Боратин         

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Матрунчику  Р.Л. 

 

          Розглянувши  заяву  гр.  Матрунчика  Романа  Леонтійовича 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 

Матрунчику  Роману  Леонтійовичу площею 0,1500 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: 0058.                             

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

0722880700: 04:001: 0058, громадянину  Матрунчику  Роману  Леонтійовичу для ведення 

особистого селянського господарства. 

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

0,1500 га громадянину  Матрунчику  Роману  Леонтійовичу 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 

22.10. 2020  №  17/116 

  с.Боратин         

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Снитюку О.Ю. 

 

          Розглянувши  заяву  гр.  Снитюка  Олександра Юрійовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 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 

Снитюку Олександру  Юрійовичу площею 1,0000 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: 0057.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 1,0000 га, кадастровий номер 

0722880700: 04:001: 0057, громадянину  Снитюку Олександру  Юрійовичу для ведення 

особистого селянського господарства. 

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

1,0000 га громадянину  Снитюку Олександру  Юрійовичу 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 

 

22.10.2020 № 17 /117 

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.Козак Ользі 

Олексіївні,  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. .Козак Ользі 

Олексіївні  площею  0,1200 га   для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885100:01:001:0015 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  0,1200 га  гр. .Козак Ользі Олексіївні 

для індивідуального садівництва. 

        3.Видати документи, що посвідчують право власності на земельну ділянку площею 0,1200 

га гр. .Козак Ользі Олексіївні. 

        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 

22.10.2020 № 17/118 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Ованесьян Г.Г. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Ованесьян Галини Гнатівни 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 

Ованесьян Галині Гнатівні площею 0,2661 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля), яка знаходиться в 

с.Лучиці Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого селянського  господарства.  

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03. Кадастровий номер 0722885100: 

04:001: 4670 

          2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,2661 га громадянці Ованесьян 

Галині Гнатівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,2661 га громадянці Ованесьян Галині Гнатівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

  Сільський   голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК       

   Алла Сафонова                                                                                     

  



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/119 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Чайці К.М. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Чайки Катерини 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 Чайці 

Катерині Миколаївні площею 0,2403 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: 5066 

          2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,2403 га громадянці Чайці Катерині 

Миколаївні для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,2403 га громадянці Чайці Катерині Миколаївні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       

   Алла Сафонова                                                                                     

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

РІШЕННЯ 

22.10.2020 № 17/120 

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. Шубіній 

Людмилі Йосипівні,  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.  Шубіній 

Людмилі Йосипівні  площею  0,0604 га   для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885100:01:001:0019 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  0,0604 га  гр. Шубіній Людмилі 

Йосипівні для індивідуального садівництва. 

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

 0,0604 га гр. Шубіній Людмилі Йосипівні. 

        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 

22.10.2020 №  17/121 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Шоломицькій Ю.Я. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Шоломицької Юлії Ярославівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 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 

Шоломицькій Юлії Ярославівні площею 0,1972 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: 02:001:0011. 

          2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,1972 га громадянці Шоломицькій 

Юлії Ярославівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1972 га громадянці Шоломицькій Юлії Ярославівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

  Сільський   голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК       

   Алла Сафонова                                                                                     

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

РІШЕННЯ 

22.10.2020 № 17/122 

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.Тригубчаку 

Олексію Володимировичу,  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 Тригубчаку 

Олексію Володимировичу  площею  0,0580 га   для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 0722885100:01:001:0016 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  0,0580 га  гр. Тригубчаку Олексію 

Володимировичу для індивідуального садівництва. 

        3.Видати документи, що посвідчують право власності на земельну ділянку площею 0,0580 

га гр. Тригубчаку Олексію Володимировичу. 

        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 

22.10.2020 № 17/123 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Повх Л.В. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Повх Людмили 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 Повх 

Людмилі Володимирівні 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: 

02:001:0002. 

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

Володимирівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1000 га громадянці Повх Людмилі Володимирівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

  Сільський   голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК       

   Алла Сафонова                                                                                     

  



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 №  17/124 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Соловонюк Т.М. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Соловонюк Тетяни Миколаївни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 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 

Соловонюк Тетяні Миколаївні площею 0,2960 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: 01:001:5827 

          2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,2960 га громадянці Соловонюк 

Тетяні Миколаївні для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,2960 га громадянці Соловонюк Тетяні Миколаївні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

  Сільський   голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК       

   Алла Сафонова                                                                                     

  



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/125 

с.Боратин.  

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Панчук І.В. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Панчук Інни 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 

Панчук Інні Володимирівні площею 1,2095 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: 03:001:0003 

          2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 1,2095 га громадянці Панчук Інні 

Володимирівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

1,2095 га громадянці Панчук Інні Володимирівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК       

   Алла Сафонова                                                                                     

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

РІШЕННЯ 

22.10.2020 № 17/126 

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.Митчику 

Олександру Петровичу,  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.Митчику 

Олександру Петровичу  площею  0,0600 га   для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 0722885100:01:001:0020 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. Митчику Олександру 

Петровичу   для індивідуального садівництва. 

        3.Видати документи, що посвідчують право власності на земельну ділянку площею 0,0600 

га гр. Митчику Олександру Петровичу . 

        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 

22.10.2020 № 17/127 

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.Олещук 

Тетяні Володимирівні,  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. Олещук 

Тетяні Володимирівні  площею  0,0805 га   для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 0722885100:01:001:0021 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  0,0805 га, кадастровий номер 

0722885100:01:001:0021, гр. Олещук Тетяні Володимирівні для індивідуального садівництва. 

        3.Видати документи, що посвідчують право власності на земельну ділянку площею 0,0805 

га гр. Олещук Тетяні Володимирівні . 

        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 

22.10.2020 № 17/128 

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.Томчук 

Людмилі Ростиславівні,  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 Томчук 

Людмилі Ростиславівні площею  0,1154 га   для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 0722885100:01:001:0018 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  0,1154 га  гр. Томчук Людмилі 

Ростиславівні для індивідуального садівництва. 

        3.Видати документи, що посвідчують право власності на земельну ділянку площею 0,1154 

га гр. Томчук Людмилі Ростиславівні. 

        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 

22.10.2020 №  17/129 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Тихнюку Ю.Б. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Тихнюку 

Юрію Богдановичу 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  гр. Тихнюку 

Юрію Богдановичу площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  

Мстишин Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:05:001:4812 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  гр. Тихнюку Юрію 

Богдановичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянці Тихнюку Юрію Богдановичу 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        

Алла Сафонова                                                                            

 

                  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

РІШЕННЯ 

22.10.2020 № 17/130 

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.Вітюку Ігорю 

Леонідовичу,  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. .Вітюку Ігорю 

Леонідовичу площею  0,0612 га   для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885100:01:001:0022 в селі Промінь (садівниче товариство «Промінь» № 1065) 

Боратинської  сільської ради. Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

        2. Передати у власність земельну ділянку площею 0,0612га, кадастровий номер 

0722885100:01:001:0022, гр. .Вітюку Ігорю Леонідовичу для індивідуального садівництва. 

        3.Видати документи, що посвідчують право власності на земельну ділянку площею 0,0612 

га гр. .Вітюку Ігорю Леонідовичу. 

        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 

22.10.2020 № 17/131 

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.Матвіюку 

Олександру Миколайовичу,  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. Матвіюку 

Олександру Миколайовичу площею  0,0600 га   для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 0722885100:01:001:0026 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. Матвіюку Олександру 

Миколайовичу для індивідуального садівництва. 

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

0,0600га гр. Матвіюку Олександру Миколайовичу. 

        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  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н  

22.10.2020 № 17/132 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Омельчук Ю.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Омельчук  Юлії  Вікторівни про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Новостав  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Омельчук  Юлії  Вікторівни  площею 0,0300 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. Омельчук  Ю.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 

22.10.2020 № 17/133 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Приймачок О.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Приймачок  Олени  Володимирівни про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

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

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

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Приймачок  Олені  Володимирівні  площею 0,1500 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. Приймачок 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 

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/134 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Бугай Н.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Бугай  Наталії  Володимирівни  про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Бугай  Наталії  Володимирівні  площею 0,1500 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. Бугай  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 

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/135 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Кічуку Д.Б. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Кічука  Дмитра  Богдановича  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. Кічуку  Дмитру  Богдановичу  площею 0,1500 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. Кічуку  Д.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 

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/136 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр.Семенюку Л.О. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Семенюка  Леоніда  Олександровича 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. Семенюка  Леоніда  Олександровича  площею 0,1500 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. Семнюку  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 

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/137 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр.Крейтору М.С. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Крейтора  Миколи  Семеновича 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. Крейтору  Миколі  Семеновичу  площею 0,3000 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. Крейтору М.С. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/138 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр.Терпіль В.Є. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Терпіль  Віталія  Євгенійовича  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. Терпіль  Віталію  Євгенійовичу  площею 0,0500 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. Терпіль В.Є. 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 

22.10.2020 № 17/139 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр.Граділь З.Р. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Граділь  Зої  Ростиславівни   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. Граділь  Зої  Ростиславівні  площею 0,1500 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. Граділь З.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 

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/140 

с.Боратин              

         

Про погодження проекту землеустрою 

щодо змін меж села 

Розглянувши проект землеустрою щодо змін меж села Рованці Боратинської сільської 

ради Луцького району, керуючись статтями 12, 173 Земельного кодексу України, статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішенням сесії Боратинської 

сільської ради №16/16 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж населеного пункту с. Рованці Луцького району  Боратинська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту с. Рованці 

Луцького району з встановленням (зміни) меж с Рованці площею 1110,2200 га. 

2. Подати проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту с. Рованці 

Луцького району для розгляду та погодження в Луцьку районну державну адміністрацію. 

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

відносин, планування територій, будівництва, архітектури, благоустрою та комунального 

господарства. 

 

 

 

Сільський голова                                  Сергій ЯРУЧИК                 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/141 

  с.Боратин       

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Повх Л.В. 

 

            Розглянувши  заяву гр. Повх  Людмили Володимирівни 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. Повх  Людмилі  Володимирівні  площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 0722885100:02:001:5970 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Вербаїв.  

         2. Передати  гр. Повх  Людмилі Володимирівні  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 

22.10. 2020  №  17/142 

  с.Боратин       

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування  

будівель торгівлі Смічик Л.П. 
 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Смічик  Людмили  

Петрівни  для будівництва та обслуговування іншої житлової забудови ( зблокованих 

індивідуальних житлових будинків)  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. Смічик  Людмили  

Петрівни площею 0,2000 га  для будівництва та обслуговування іншої житлової забудови 

(зблокованих індивідуальних житлових будинків)   в с. Рованці  Луцького району Волинської 

області. 

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

житлової забудови ( зблокованих індивідуальних житлових будинків)  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       

  Людмила Сахан 

 

    



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/143 

  с.Боратин       

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування  

будівель торгівлі Бабич  І.П. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Бабич Ірини  Петрівни  для 

будівництва та обслуговування іншої житлової забудови ( зблокованих індивідуальних 

житлових будинків)  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. Бабич Ірині  Петрівні   

площею 0,2000 га  для будівництва та обслуговування іншої житлової забудови (зблокованих 

індивідуальних житлових будинків)   в с. Рованці  Луцького району Волинської області. 

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

житлової забудови ( зблокованих індивідуальних житлових будинків)  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       

  Людмила Сахан 

 

    

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/144 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Твердому І.А. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Твердого  Ігоря Анатолійовича  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. Твердому  Ігорю  Анатолійовичу  площею 0,3000 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. Твердому І.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 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/145 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Гнатюк Т.П. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Гнатюк  Тетяни  Петрівни  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. Гнатюк  Тетяні Петрівні  площею 0,1800 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. Гнатюк  Т.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 

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/146 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд 

 

         Розглянувши  заяву гр. Гнатюк  Тетяни Петрівни про надання   дозволу   на   розроблення   

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», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Гнатюк  Тетяні  Петрівні  площею 0,1200 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Боратин за 

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

         2. Гр. Гнатюк Т.П. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  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 та розвитку підприємництва.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав  Саченок 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/148 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Бандурі В.І. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Бандури  Віктора  Івановича  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. Бандурі  Віктору  Івановичу  площею 0,3000 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.Бандурі 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 

Ярослав Саченок 

 

 

    



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/149 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Марчик О.А. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Марчик Олени  Анатоліївни  про надання  дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Голишів для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Марчик  Олені  Анатоліївні площею 0,1500 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. Марчик О.А. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/150 

с.Боратин              

         

Про   надання  у власність земельної 

ділянки для ведення особистого  

селянського господарства Шмід С.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Шмід  Світлани  Василівни  про надання  у власність земельної 

ділянки  для ведення особистого селянського господарства в селі Боратин  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  у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства  гр. Шмід  Світлані  Василівні площею 0,1563 га, кадастровий номер  

0722880700:01:001:8485 в селі  Боратин  Луцького  району  Волинської області..  

         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 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/151 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Кохану С.А. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Кохана  Сергія  Андрійовича 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. Кохану  Сергію  Андрійовичу площею 0,6000 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. Кохану  С.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 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/152 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Романчуку О.О. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Романчука  Олександра  Олександровича 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. Романчуку  Олександру  Олександровичу площею 0,7000 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. Романчуку  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  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/153 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Новосад О.П. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Новосад  Ольги  Петрівни 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. Новосад  Ользі  Петрівні площею 0,3000 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. Новосад О.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 

Ярослав Саченок 

 

 

 

     



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/154 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Кохану  І.М. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Кохана  Івана  Миколайовича 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. Кохану  Івану  Миколайовичу площею 0,13 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. Кохану 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 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 



                   

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/155 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Власюк К.М. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Власюк  Катерини  Миколаївни 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. Власюк  Катерині Миколаївні площею 0,13 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. Власюк К.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 

22.10.2020 № 17/156 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Наумику А.Р. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Наумика Андрія  Романовича про надання  дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Голишів для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Наумику  Андрію  Романовичу площею 2,0000   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. Наумику А.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 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/157 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр.Комаристову А.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Комаристова Андрія  Вікторовича  про надання  дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Голишів для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

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

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

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр.Комаристову  Андрію  Вікторовичу  площею 2,0000   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. Комаристову А.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/158 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Козару Д.А. 

 

       Розглянувши заяву гр. Козара  Дмитра  Анатолійовича  про надання  дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Голишів для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр.Козару  Дмитру  Анатолійовичу  площею  0,08 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. Козару Д.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 

 

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/159 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Солодусі Н.Г. 

 

       Розглянувши заяву гр. Солодухи  Наталії  Григорівни  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. Солодусі  Наталії  Григорівні  площею  0,1000 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. Солодусі  Н.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 

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/160 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Купріянчику О.Ю. 

 

       Розглянувши заяву гр. Купріянчика  Олега  Юрійовича 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. Купріянчику  Олегу  Юрійовичу площею  0,5500 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. Купріянчику 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 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/161 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Анікіну К.І. 

 

       Розглянувши заяву гр. Анікіна  Костянтина  Ігоровича  про надання  дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Голишів  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Анікіну Костянтину  Ігоровичу  площею  2,0000 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. Анікіну К.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 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/162 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Щегельському П.П. 

 

       Розглянувши заяву гр. Щегельського Павла  Павловича  про надання  дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Новостав  для  

ведення особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   

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

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

земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Щегельському  Павлу  Павловичу  площею 0, 2500 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. Щегельському П.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 

 

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/163 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Мельник В.А. 

 

       Розглянувши заяву гр. Мельник  Вікторії  Анатоліївни 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. Мельник  Вікторії  Анатоліївні  площею 0, 2000 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. Мельник В.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 

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/164 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Ткаченко В.А. 

 

       Розглянувши заяву гр. Ткаченко Василя  Адольфовича 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. Ткаченко  Василю  Адольфовичу  площею 0, 1300 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. Ткаченко В.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 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/165 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Зайчук Т.С. 

 

       Розглянувши заяву гр. Зайчук  Тетяни  Сергіївни  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. Зайчук  Тетяні  Сергіївні площею 0, 2000 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. Зайчук  Т.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 

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/166 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Ільюку С.С. 

 

       Розглянувши заяву гр.Ільюка  Сергія  Сергійовича  про надання  дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Голишів  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ільюку  Сергію  Сергійовичу  площею 0, 3500 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. Ільюку  С.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 

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/167 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд Кудрі Я.М. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Кудри  Ярослава  Михайловича  про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Голишів  для 

будівництва та обслуговування  житлового   будинку,  господарських  будівель і споруд  та   

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Кудрі  Ярославу  Михайловичу   площею 0,2500 га,  для   будівництва   

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

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

         2. Гр. Кудрі  Я.М. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  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 та розвитку підприємництва.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/168 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Пігулі Б.В. 

 

       Розглянувши заяву гр. Пігули  Богдани  Володимирівні про надання  дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  ведення 

особистого селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу 

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Пігулі  Богдані  Володимирівні  площею 0, 1000 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Боратин за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Пігулі Б.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 

22.10. 2020  №  17/169 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель і споруд релігійній 

громаді « Успіння Пресвятої Богородиці» 

 

         Розглянувши  заяву релігійної громади «Успіння  Пресвятої Богородиці» с.Новостав про 

надання   дозволу   на   розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  

в селі Новостав  для будівництва та обслуговування  житлового   будинку,  господарських  

будівель і споруд  та   керуючись   ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки релігійній громаді «Успіння  Пресвятої Богородиці» села Новостав  площею 0,1500 га,  

для   будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  

в селі Новостав  за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих в 

користування. 

         2. Релігійній громаді «Успіння  Пресвятої Богородиці» села Новостав розробити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  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 та розвитку підприємництва.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 

Ярослав Саченок 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/170 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Журбі  Л.С. 

 

       Розглянувши заяву гр. Журби  Любові  Сергіївни 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. Журбі  Любові  Сергіївні площею 0, 0400 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. Журбі  Л.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 

 

Ярослав Саченок 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/171 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Сахану Б.А. 

 

       Розглянувши заяву гр. Сахана  Бориса  Адамовича 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. Сахану  Борису  Адамовичу  площею 0, 05 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. Сахану Б.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 

 

Ярослав Саченок 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬ КОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я         

22.10.2020 № 17/172 

с.Боратин              

                                   

Про передачу в оренду земельної  ділянки  

для будівництва та обслуговування 

каналізаційної насосної станції. 

 

             Розглянувши клопотання  обслуговуючого  кооперативу «Рованці»   про надання в 

оренду  терміном на 49 років  земельної  ділянки  площею 0,0175 га, кадастровий номер 

0722880700:04:001:7045, для будівництва та обслуговування каналізаційної насосної станції  в 

с.Рованці  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 обслуговуючому кооперативу  «Рованці»  в оренду, терміном на 49  років,  

земельну ділянку, площею 0,0175 га,  кадастровий номер 0722880700: 04:001:7045, для 

будівництва та обслуговування каналізаційної насосної станції  в с.Рованці 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  Яручику С.О. укласти від імені ради договір оренди 

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

          4. Зобов’язати  обслуговуючий  кооператив «Рованці» :  

                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 земельних ділянок обслуговуючому кооперативу  «Рованці» 

залишити на зберігання в управлінні Держгеокадастру  у Луцькому районі. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій   ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/173 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Савчук О.В. 

 

       Розглянувши заяву гр. Савчук  Олени  Василівни 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. Савчук  Олені Василівні   площею 0, 1000 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. Савчук 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 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/174 

  с.Боратин       

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Опанасик  К. В. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Опанасик  Катерини 

Володимирівни  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. Опанасик  Катерини 

Володимирівни  площею 0,1000 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       

   Людмила Сахан 

 

             

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/177 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кайдану Ю.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Кайдану Юрію Анатолійовичу 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 

Кайдану Юрію Анатолійовичу  площею 0,1069 га  (згідно КВЗУ 002.02 - пасовища),  яка  

знаходиться  в  селі  Баїв Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880300:01:001:0003 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, 1069 га  громадянину Кайдану 

Юрію Анатолійовичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1069 га  громадянину Кайдану Юрію Анатолійовичу 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        

Марина Мороз                                                                           

 

                  

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/178 

с.Боратин.  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Григор’євій Г. Ф. 

 

          Розглянувши заяву гр. Григор’євої Г.Ф. 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 

Григор’євій Галині Феодосіївні площею 0,0796 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 

0722880300:01:001:0002. 

          2. Передати у власність земельну ділянку площею 0,0796 га  громадянці Григор’євій 

Галині Феодосіївні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,0796 га громадянці Григор’євій Галині Феодосіївні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК       

   Марина Мороз                                                                                   



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/179 

с. Боратин.  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Григор’єву В. І. 

 

          Розглянувши заяву гр. Григор’єва В.І. про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись 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 

Григор’єву Вадиму Івановичу площею 0,0934 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 

0722880300:01:001:0001. 

          2. Передати у власність земельну ділянку площею 0,0934 га. гр. Григор’єву Вадиму 

Івановичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,0934 га громадянину Григор’єву Вадиму Івановичу для ведення особистого селянського 

господарства. 

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

облікові документи. 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК      

   Марина Мороз                                                                                   

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/180 

с. Боратин.  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Поліщуку М.В. 

 

          Розглянувши заяву гр. Поліщука М.В. про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись 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 Миколі Віталійовичу площею 0,4000 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 

0722880300:01:003:0001. 

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

Миколі Віталійовичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,4000 га громадянину Поліщуку Миколі Віталійовичу для ведення особистого селянського 

господарства. 

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

облікові документи. 

 

 

  Сільський   голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК       

   Марина Мороз                                                                                   

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/181 

с. Боратин.  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Пахачук І.С. 

 

          Розглянувши заяву гр. Пахачук І.С. про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись 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 

Пахачук Ірині Сергіївні площею 0,1000 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 

0722880300:01:001:4000. 

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

Сергіївні для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1000 га громадянці Пахачук Ірині Сергіївні для ведення особистого селянського 

господарства. 

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

облікові документи. 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК       

   Марина Мороз                                                                                   

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/182 

с. Боратин.  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Дячук І.І. 

 

          Розглянувши заяву гр. Дячук І.І. про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись 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 Дячук 

Ірині Ігорівні  площею 0,1437 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 0722880300:03:003:2794. 

          2. Передати у власність земельну ділянку площею 0,1437га. громадянці Дячук Ірині 

Ігорівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1437га громадянці Дячук Ірині Ігорівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

облікові документи. 

 

 

  Сільський   голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК       

   Марина Мороз                                                                                   

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/183 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Чапко С.В.  

              

        Розглянувши заяву гр. Чапко Сергія Вікторовича про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  

в садівничому товаристві «Калина» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

«Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, 

враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, планування 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ділянки  площею 0,0600 га, для надання у власність гр. Чапко Сергію Вікторовичу 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 

Алла Сафонова 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/185 

  с.Боратин   

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

гр.Бульбенюку  С.М. 

 

       Розглянувши заяву гр. Бульбенюка Сергія Миколайовича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки 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. Дати дозвіл  гр.  Бульбенюку Сергію Миколайовичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,1500 га  для будівництва та обслуговування 

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

Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та 

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

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 

Алла Сафонова 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/186 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Музичук Т.І. 

 

        Розглянувши заяву гр. Музичук Тетяни Іванівни про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  

в садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

«Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, 

враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, планування 

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

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ділянки  площею 0,0600 га, для надання у власність гр. Музичук Тетяні Іванівні в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

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

користування.  

         2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

 

Алла Сафонова 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/187 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Червак В.М. 

 

        Розглянувши заяву гр. Червак Віри Миколаївни про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  

в садівничому товаристві «Калина» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

«Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, 

враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, планування 

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

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ділянки  площею 0,0600 га, для надання у власність гр. Червак Вірі Миколаївні в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

«Калина»  за рахунок земель сільської ради, не наданих у власність і не переданих в 

користування.  

         2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Алла Сафонова 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/188 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Воробей О.М. 

              

        Розглянувши заяву гр. Воробей Олександра Михайловича 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 0,0626 га, для надання у власність гр. Воробей Олександру Михайловичу 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 

Алла Сафонова 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/189 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Байрак Р.А. 

              

        Розглянувши заяву гр. Байрак Романа Андрійовича про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  

в садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

«Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, 

враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, планування 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ділянки  площею 0,0642 га, для надання у власність гр. Байрак Роману Андрійовичу в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

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

в користування.  

         2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

Алла Сафонова 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  № 17/190 

  с.Боратин     

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Данилюк Р.В. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Данилюка Романа 

Вікторовича для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  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. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Данилюка Романа 

Вікторовича площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

частиною схеми планування села Промінь  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       

  Алла Сафонова 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/191 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Чвир М.О. 

 

        Розглянувши заяву гр. Чвир Михайла Олександровича 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 0,0680 га, для надання у власність гр. Чвир Михайлу Олександровичу 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 

Алла Сафонова 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/192 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Коваль М.І. 

              

        Розглянувши заяву гр. Коваль Марини Іванівни про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  

в садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

«Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, 

враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, планування 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ділянки  площею 0,0616 га, для надання у власність гр. Коваль Марині Іванівні в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

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

користування.  

         2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Алла Сафонова 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/193 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Главацькій О.Ю. 

  

        Розглянувши заяву гр. Главацької Оксани Юріївни 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 0,0640 га, для надання у власність гр. Главацькій Оксані Юріївні 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 

Алла Сафонова 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Cьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/194 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Лисюку М.Ю. 

 

         Розглянувши  заяву гр.Лисюка Михайла 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. Лисюку Михайлу Юрійовичу площею 0,25 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.Лисюку М.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          

 

Алла Сафонова 

                                                                 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/195 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Войтович А.Є. 

 

        Розглянувши заяву гр. Войтович Антоніни Євгеніївни 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 0,0400 га, для надання у власність гр. Войтович Антоніні Євгеніївні 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 

Алла Сафонова 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/196 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Никитюк Т.Г. 

 

        Розглянувши заяву гр. Никитюк Тетяни Георгіївни про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  

в садівничому товаристві «Калина» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

«Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, 

враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, планування 

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

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ділянки  площею 0,0600 га, для надання у власність гр. Никитюк Тетяні Георгіївні 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 

 

Алла Сафонова 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Cьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/197  

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Ліщук О.Г. 

 

         Розглянувши  заяву гр.Ліщук Олени Георгіївни 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. Ліщук Олені Георгіївні площею 0,0800 га для ведення особистого селянського 

господарства в селі Лучиці  за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не 

переданих в користування. 

           2.  Гр.Ліщук О.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          

 

Алла Сафонова 

                                                                 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/198  

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Іщук Т.П. 

 

        Розглянувши заяву гр. Іщук Тетяни Павлівни 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 0,0400 га, для надання у власність гр. Іщук Тетяні Павлівні 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 

 

Алла Сафонова 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/199  

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Сопронюку О.А. 

 

        Розглянувши заяву гр. Сопронюка Олександра Анатолійовича 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 0,1100 га, для надання у власність гр. Сопронюку Олександру Анатолійовичу 

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 

Алла Сафонова 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/200  

  с.Боратин     

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Бондарук Л.В. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Бондарук Людмили 

Василівни  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  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. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Бондарук Людмили 

Василівни площею 0,2234 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

частиною схеми планування села Коршовець  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       

  Алла Сафонова 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Cьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/201 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Яковлюк Л.В. 

 

         Розглянувши  заяву гр.Яковлюк Лілії Богданівни 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. Яковлюк Лілії Богданівні площею 0,2234 га для ведення особистого 

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

власність і не переданих в користування. 

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

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                   Сергій ЯРУЧИК          

Алла Сафонова 

                                                                 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/202 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Вальчук І.В. 

 

        Розглянувши заяву гр. Вальчук Ірини Володимирівни про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  

в садівничому товаристві «Калина» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

«Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, 

враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, планування 

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

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ділянки  площею 0,0600 га, для надання у власність гр. Вальчук Ірині Володимирівні 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 

Алла Сафонова 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/203 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Павлюк О.Р. 

              

        Розглянувши заяву гр. Павлюк Олени Русланівни  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 0,0596 га, для надання у власність гр.Павлюк Олені Русланівні 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 

Алла Сафонова 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

    22.10.2020 № 17/204 

      с.Боратин  

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

гр. Рудь В.П. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Рудь Валерія Петровича 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. Рудь Валерію Петровичу площею 0,25 га,  для   будівництва   та  

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

           2.  Гр. Рудь 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        

Алла Сафонова 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Cьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/205 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Корнійчуку В.А. 

 

         Розглянувши  заяву гр.Корнійчука Віктора Анатолійовича про надання  дозволу   на   

складання    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   для   ведення 

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

самоврядування в Україні  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. Корнійчуку Віктору Анатолійовичу площею 0,1500 га для ведення особистого 

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

власність і не переданих в користування. 

           2.  Гр.Корнійчуку В.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          

Алла Сафонова 

                                                                 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 №17/206 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Горошко В.А. 

 

        Розглянувши заяву гр. Горошко Володимира Анатолійовича  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 0,0592 га, для надання у власність гр.Горошко Володимиру Анатолійовичу 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 

Алла Сафонова 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/207 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Радивонік А.С. 

 

        Розглянувши заяву гр. Радивонік Алли 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 0,0600 га, для надання у власність гр.Радивонік Аллі 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 

Алла Сафонова 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/208 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Старомінській Ю.І. 

           

        Розглянувши заяву гр. Старомінської Юлії Іванівни про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  

в садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

«Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, 

враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, планування 

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

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ділянки  площею 0,0600 га, для надання у власність гр.Старомінській Юлії Іванівні в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

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

користування.  

         2. Проект відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження в 

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Алла Сафонова 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/209 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Нікітюку О.В. 

        

        Розглянувши заяву гр. Нікітюка Олександра Віталійовича 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 0,0600 га, для надання у власність гр.Нікітюку Олександру Віталійовичу 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 

Алла Сафонова 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/210 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Присяжнюку Т.Г. 

 

        Розглянувши заяву гр. Присяжнюка Тараса Григоровича 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 0,0600 га, для надання у власність гр.Присяжнюку Тарасу Григоровичу 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 

Алла Сафонова 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/211 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Лонюк О.А. 

 

        Розглянувши заяву гр. Лонюк Оксани Анатоліївни  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 0,0594 га, для надання у власність гр.Лонюк Оксані Анатоліївні 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 

Алла Сафонова 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/212 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва гр. Мацієвській Л.Я. 

             

        Розглянувши заяву гр. Мацієвської Лариси Ярославівни про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального 

садівництва  в садівничому товаристві «Калина» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 

Закону    України      «Про місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   

Кодексу  України, враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ділянки  площею 0,0600 га, для надання у власність гр. Мацієвській Ларисі Ярославівні 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 

Алла Сафонова 

 

 



 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/213 

     с.Боратин     

  

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Вітюк 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 0,0612 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 

Алла Сафонова 

 

 



 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Cьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/214 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Семенюку Л.О. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Семенюка  Леоніда  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. Семенюку  Леоніду  Олександровичу площею 0, 1500 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. Семенюку 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         

    Ярослав Саченок                                                                            

 

                                                                 

 



 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

122.10.2020 № 17/215 

с.Боратин 

 

Про найменування вулиць. 

 

         Розглянувши пропозиції жителів нових  масивів забудови села Мстишин,  відповідно до 

пункту 1 ст. 37  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

            1. Назвати вулиці в селі Мстишин Луцького району Волинської області: вулиця 

Захисників, вулиця Зоряна, вулиця Затишна, вулиця Заплавна, вулиця  Західна.  

            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальнику відділу земельних 

ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/216 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Пігулі Б.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Пігулі  Богдані  Володимирівні 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 

Пігулі  Богдані  Володимирівні площею 0,1000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі Боратин Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0079 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, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0079,  громадянці Пігулі  Богдані  Володимирівні  для  будівництва  та  

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

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

0,1000 га  громадянці Пігулі  Богдані  Володимирівні   для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

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 

22.10. 2020  №  17/217 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо нормативної грошової  

оцінки земель села Боратин.  

 

          Відповідно до ст.123 Земельного кодексу України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», Закону України  «Про оцінку землі», Бюджетного  

кодексу України та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо грошової 

оцінки  земель села Боратин та  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 технічну документацію із землеустрою  щодо грошової оцінки  земель 

населеного пункту с. Боратин Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської 

області 

           2. Дану грошову оцінку ввести в дію  з 01.01.2021. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 



 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/218 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо нормативної грошової  

оцінки земель села Голишів.  

 

          Відповідно до ст.123 Земельного кодексу України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», Закону України  «Про оцінку землі», Бюджетного  

кодексу України та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо грошової 

оцінки  земель села Голишів та  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 технічну документацію із землеустрою  щодо грошової оцінки  земель 

населеного пункту с. Голишів Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської 

області 

           2. Дану грошову оцінку ввести в дію  з 01.01.2021. 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/219 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо нормативної грошової  

оцінки земель села Новостав.  

 

          Відповідно до ст.123 Земельного кодексу України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», Закону України  «Про оцінку землі», Бюджетного  

кодексу України та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо грошової 

оцінки  земель села Новостав та  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 технічну документацію із землеустрою  щодо грошової оцінки  земель 

населеного пункту с. Новостав  Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської 

області 

           2. Дану грошову оцінку ввести в дію  з 01.01.2021. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 

 



 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/220 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо нормативної грошової  

оцінки земель села Рованці.  

 

          Відповідно до ст.123 Земельного кодексу України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», Закону України  «Про оцінку землі», Бюджетного  

кодексу України та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо грошової 

оцінки  земель села Рованці та  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 технічну документацію із землеустрою  щодо грошової оцінки  земель 

населеного пункту с. Рованці  Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської 

області 

           2. Дану грошову оцінку ввести в дію  з 01.01.2021. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 



 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/221 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо нормативної грошової  

оцінки земель села Промінь.  

 

          Відповідно до ст.123 Земельного кодексу України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», Закону України  «Про оцінку землі», Бюджетного  

кодексу України та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо грошової 

оцінки  земель села Промінь та  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 технічну документацію із землеустрою  щодо грошової оцінки  земель 

населеного пункту с. Промінь  Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської 

області 

           2. Дану грошову оцінку ввести в дію  з 01.01.2021. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 



 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/222 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо нормативної грошової  

оцінки земель села Вербаїв.  

 

          Відповідно до ст.123 Земельного кодексу України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», Закону України  «Про оцінку землі», Бюджетного  

кодексу України та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо грошової 

оцінки  земель села Вербаїв та  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 технічну документацію із землеустрою  щодо грошової оцінки  земель 

населеного пункту с. Вербаїв  Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської 

області 

           2. Дану грошову оцінку ввести в дію  з 01.01.2021. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 

 



 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/223 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо нормативної грошової  

оцінки земель села Коршовець.  

 

          Відповідно до ст.123 Земельного кодексу України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», Закону України  «Про оцінку землі», Бюджетного  

кодексу України та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо грошової 

оцінки  земель села Коршовець та  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 технічну документацію із землеустрою  щодо грошової оцінки  земель 

населеного пункту с. Коршовець  Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської 

області 

           2. Дану грошову оцінку ввести в дію  з 01.01.2021. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 



 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/224 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо нормативної грошової  

оцінки земель села Лучиці.  

 

          Відповідно до ст.123 Земельного кодексу України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», Закону України  «Про оцінку землі», Бюджетного  

кодексу України та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо грошової 

оцінки  земель села Лучиці та  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 технічну документацію із землеустрою  щодо грошової оцінки  земель 

населеного пункту с.Лучиці  Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської області 

           2. Дану грошову оцінку ввести в дію  з 01.01.2021. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 

 



 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/225 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо нормативної грошової  

оцінки земель села Мстишин.  

 

          Відповідно до ст.123 Земельного кодексу України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», Закону України  «Про оцінку землі», Бюджетного  

кодексу України та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо грошової 

оцінки  земель села Мстишин та  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 технічну документацію із землеустрою  щодо грошової оцінки  земель 

населеного пункту с.Мстишин  Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської 

області 

           2. Дану грошову оцінку ввести в дію  з 01.01.2021. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/226 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо нормативної грошової  

оцінки земель села Баїв  

 

          Відповідно до ст.123 Земельного кодексу України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», Закону України  «Про оцінку землі», Бюджетного  

кодексу України та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо грошової 

оцінки  земель села Баїв та  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 технічну документацію із землеустрою  щодо грошової оцінки  земель 

населеного пункту с.Баїв  Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської області 

           2. Дану грошову оцінку ввести в дію  з 01.01.2021. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/227 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо нормативної грошової  

оцінки земель села Городище.  

 

          Відповідно до ст.123 Земельного кодексу України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», Закону України  «Про оцінку землі», Бюджетного  

кодексу України та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо грошової 

оцінки  земель села Городище та  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 технічну документацію із землеустрою  щодо грошової оцінки  земель 

населеного пункту с.Городище  Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської 

області 

           2. Дану грошову оцінку ввести в дію  з 01.01.2021. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/228 

  с.Боратин       

 

Про  затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо нормативної грошової  

оцінки земель села Цеперів.  

 

          Відповідно до ст.123 Земельного кодексу України, ст. 26   п. 34  Закону  України  «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», Закону України  «Про оцінку землі», Бюджетного  

кодексу України та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо грошової 

оцінки  земель села Цеперів та  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 технічну документацію із землеустрою  щодо грошової оцінки  земель 

населеного пункту с.Цеперів  Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської 

області 

           2. Дану грошову оцінку ввести в дію  з 01.01.2021. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  № 17/229 

  с.Боратин     

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування 

автозаправки Данилюк В.О. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Данилюк Валентини 

Олександрівни 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. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки гр. Данилюк Валентині 

Олександрівні площею 0,5000 га для будівництва та обслуговування автозаправки в с. Промінь  

Луцького району Волинської області. 

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

автозаправки в с.Промінь є невід’ємною  складовою частиною схеми планування села Промінь  

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       

  Алла Сафонова 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/230 

  с.Боратин         

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

приватної власності (цільове призначення  

якої змінюється) Ільюку С.В. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності  (цільове призначення якої змінюється) гр. Ільюку  Сергію Володимировичу,  

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,  сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

         1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється)  гр. Ільюку  Сергію 

Володимировичу  площею 0,0400 га,  в межах села Голишів Луцького району  Волинської 

області  для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі. Кадастровий номер  

0722880700:02:001:76448. 

 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,0400 га гр. Ільюку  Сергію 

Володимировичу з  ведення особистого селянського господарства під  будівництво та 

обслуговування промислово-складських приміщень. Код цільового використання згідно 

КВЦПЗ секція В розділ 03 підрозділ 03.07. 

 

         3. Затвердити розрахунок розміру  втрат сільськогосподарського виробництва, 

спричинених вилученням 0,0400 га ріллі із земель приватної власності за адресою: с.Голишів 

Луцького району Волинської області  для  будівництва та обслуговування  будівель торгівлі. 

 

         4. Кошти, визначені в розрахунку, в сумі 10788 ( Десять тисяч сімсот вісімдесят вісім) 

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       

   Людмила Cахан 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/231 

  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). Ковальчуку Володимиру Івановичу  - на присадибну земельну ділянку, площею  

0,25 га,   що розташована в селі Баїв. 

            2). Крейтору  Миколі Семеновичу  - на присадибну  земельну ділянку, площею  

0,15 га  що розташована в селі Боратин. 

            3). Теребило  Григорію Григоровичу  – на присадибну  земельну ділянку, площею  

0,05 га, що розташована в селі Рованці. 

            4). Терпяку Володимиру Остаповичу  – на присадибну  земельну ділянку, площею  

0,25 га, що розташована в селі Вербаїв. 

            5). Луцаку  Олександру Олександровичу  – на присадибну  земельну ділянку, площею  

0,25 га, що розташована в селі Промінь. 

            6). Корнійчуку  Віктору  Анатолійовичу   – на присадибну  земельну ділянку, площею  

0,25 га, що розташована в селі Мстишин. 

            7). Власюк  Катерині  Миколаївні. Кохану Івану  Миколайовичу   – на присадибну  

земельну ділянку, площею 0,12 га, що розташована в селі Боратин у спільну сумісну власність. 

            8). Зайчук  Валентині  Борисівні   – на присадибну  земельну ділянку, площею  

0,25 га, що розташована в селі Коршовець. 

            9). Щегельському  Павлу  Павловичу    – на присадибну  земельну ділянку, площею  

0,12 га, що розташована в селі Новостав. 

           10). Кристіній  Валентині Володимирівні, Зпсядько  Надії Володимирівні, Лавренчук  

Ірині  Володимирівні, Михалюк  Оксані Володимирівні    – на присадибну  земельну ділянку, 

площею 0,15 га, що розташована в селі Боратин у спільну сумісну власність. 



         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 

 

Людмила  Сахан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/232 

  с.Боратин         

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки 

          Розглянувши  клопотання релігійної громади Воздвиження Хреста  Господнього села 

Боратин 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 земельної ділянки  релігійній громаді Воздвиження Хреста  Господнього 

села Боратин площею 0,35 га  для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій в селі Боратин. 

         2. Релігійній громаді Воздвиження Хреста  Господнього села Боратин 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 

Ярослав Саченок 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/233 

  с.Боратин         

 

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Варголяк  Ірини  Володимирівни  про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної  ділянки  в селі Боратин  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарськихї будівель і споруд її неповнолітньому синові Варголяку  Андрію Михайловичу, 

06.10.2006 року народження, яка знаходиться біля житлового  будинку, належного йому згідно 

свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 19.04.2018, виданого приватним нотаріусом 

Н.І.Ходачинською та  керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо  

розмежування земель державної та комунальної власності», Законом України «Про 

землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  Закону України «Про 

державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної комісії з питань 

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

екології,  сільська  рада            

                               

В ИР І Ш И Л А : 

 

         1. Надати дозвіл гр.Варголяк  Ірині  Володимирівні  на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки її неповнолітньому 

синові Варголяку  Андрію Михайловичу, 06.10.2006 року народження, площею 0,12 га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарськихї будівель і споруд  в селі 

Боратин, яка знаходиться біля житлового  будинку, належного йому згідно свідоцтва про 

право на спадщину за заповітом від 19.04.2018, виданого приватним нотаріусом 

Н.І.Ходачинською. 

 

         2. Гр. Варголяк  Ірині  Володимирівні  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 

 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/234 

с.Боратин              

         

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Варголяку А.М. 

 

       Розглянувши заяву гр.Варголяк  Ірини  Володимирівни  про надання  дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  ведення 

особистого селянського господарства її неповнолітньому синові Варголяку  Андрію 

Михайловичу, 06.10.2006 року народження. яка знаходиться біля житлового  будинку, 

належного йому згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 19.04.2018, виданого 

приватним нотаріусом Н.І.Ходачинською 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 гр. Варголяк Ірині Володимирівні  на  розробку  проекту  землеустрою  

щодо  відведення земельної  ділянки у власність її неповнолітньому синові Варголяку Андрію  

Михайловичу  площею 0, 1800 га  для  ведення особистого селянського господарства в селі 

Боратин, що знаходиться біля житлового будинку, належного йому згідно свідоцтва про право 

на спадщину за заповітом від 19.04.2018 виданого приватним нотаріусом Н.І.Ходачинською. 

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

           2.  Гр. Варголяк І.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 РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/245 

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського  

господарства гр. Ковальчуку В.І. 

 

         Розглянувши заяву гр. Ковальчука Вололодимира Івановича 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. Ковальчуку Володимиру Івановичу площею 0,27га, для ведення особистого 

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

власність і не переданих в користування.  

2. Гр. Ковальчуку 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        

Марина Мороз                                                                           

 

                  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/246 

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського  

господарства гр. Войтовичу В.В. 

 

         Розглянувши заяву гр. Войтовича Володимира Володимировича 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. Войтовичу Володимиру Володимировичу  площею 0,18 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. Войтовичу 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       

Марина Мороз                                                                           

 

                  

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/247 

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського  

господарства гр. Лук’янчуку А.Г. 

 

         Розглянувши заяву гр. Лук’янчука Анатолія Георгійовича  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. Лук’янчуку Анатолію Георгійовичу  площею 0,18 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. Лук’янчуку А.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       

Марина Мороз                                                                          

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/248 

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського  

господарства гр. Троїцькій С.М. 

 

         Розглянувши заяву гр. Троїцької Світлани Михайлівни  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Городище для ведення 

особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, 118, 186 Земельного Кодексу 

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону 

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

відносин, планування 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. Троїцькій Світлані Михайлівні  площею 0,10 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. Троїцькій С.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК       

Марина Мороз                                                                          

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  № 17/249 

  с.Боратин       

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Гіжуку Ю.М. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Гіжука Юрія 

Миколайовича  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. Гіжуку Юрію 

Миколайовичу площею 0,2500 га, кадастровий номер 0722880300:01:001:2754  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. 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      

Марина Мороз 

 

             

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  № 17/250 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд гр. Костюк В. В. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Костюк Влади Володимирівни  про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Городище для 

будівництва та обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель і  споруд  та   

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Костюк Владі Володимирівні  площею 0,1200 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Городище за 

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

         2. Гр. Костюк В.В. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  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 та розвитку підприємництва.  

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

Марина Мороз 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/251 

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського  

господарства гр. Войтовича П.В. 

 

         Розглянувши заяву гр. Войтовича Павла Володимировича 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. Войтовичу Павлу Володимировичу  площею 0,25 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. Войтовичу П.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз                                                                           

 

                  

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/252 

  с.Боратин         

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Воробей  О.М. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Воробей  Олегу  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. Воробей  Олегу  Миколайовичу  площею 0,0800 га,  

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

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880300:01:001:0433. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,0800 га гр. Воробей  Олегу  

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. Спеціалісту–землевпоряднику сільської ради Марині Мороз 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      

   Марина  Мороз 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/253 

  с.Боратин 

 

Про передачу земельної ділянки  

в оренду гр. Прачу А.І. 

 

Розглянувши заяву громадянина Прача Андрія Ігнатовича про надання в оренду  земельної 

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

12, ст.124 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 И Р І Ш И Л А :           

1. Передати гр. Прачу Андрію Ігнатовичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років із 

земель комунальної власності Боратинської сільської  ради земельну ділянку для будівництва 

та обслуговування  господарських будівель і дворів (01.13), яка розташована за адресою с. 

Баїв,  вул. Перемоги  площею 0,3948га. кадастровий номер 0722880300:01:001:3110. 

 2. Згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

розробленого відділом Держгеокадастру в Луцькому  районі вартість земельної ділянки 

площею 0,3948га. становить 200132,50грн., встановити орендну плату за користування 

земельною ділянкою в розмірі 5% від вартості землі, яка буде становити 10006,62 грн. в рік 

/833,88грн. в місяць/. 

 3.Зобов’язати гр. Прача А.І. зареєструвати договір оренди земельної ділянки в  термін 

передбачений чинним законодавством, та  приступити  до користування земельною ділянкою 

після державної реєстрації договору оренди розробити технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на затвердження до 

сільської ради.  

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

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

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Марина Мороз 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  № 17/254 

  с.Боратин 

 

Про передачу земельної ділянки  

в оренду гр. Пахачуку С.С. 

 

Розглянувши заяву громадянина Пахачука Сергія Сергійовича про надання в оренду  

земельної ділянки , керуючись п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 12, ст.124 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 И Р І Ш И Л А :  

1. Передати гр. Пахачуку Сергію Сергійовичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років із 

земель комунальної власності Боратинської сільської  ради земельну ділянку для будівництва 

та обслуговування  господарських будівель і дворів (01.13), яка розташована за адресою с. 

Баїв,  вул. Перемоги  площею 0,7830га. кадастровий номер 0722880300:01:001:3106. 

 2. Згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

розробленого відділом Держгеокадастру в Луцькому  районі вартість земельної ділянки 

площею 0,7830га. становить 456229,09 грн., встановити орендну плату за користування 

земельною ділянкою в розмірі 5% від вартості землі, яка буде становити 22811,45 грн. в рік 

/1900,95грн. в місяць/. 

 3.Зобов’язати гр. Пахачука С. С.. зареєструвати договір оренди земельної ділянки в  термін 

передбачений чинним законодавством, та  приступити  до користування земельною ділянкою 

після державної реєстрації договору оренди розробити технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на затвердження до 

сільської ради.  

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

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

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Марина Мороз 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  № 17/255 

  с.Боратин 

 

Про передачу земельної ділянки  

в оренду гр. Пахачуку Т.С. 

 

Розглянувши заяву громадянина Пахачука Тараса Сергійовича про надання в оренду  

земельної ділянки , керуючись п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 12, ст.124 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 И Р І Ш И Л А : 

1. Передати гр. Пахачуку Тарасу Сергійовичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років із 

земель комунальної власності Боратинської сільської  ради земельну ділянку для будівництва 

та обслуговування  господарських будівель і дворів (01.13), яка розташована за адресою с. 

Баїв,  вул. Перемоги  площею 0,7831га. кадастровий номер 0722880300:01:001:3105. 

 2. Згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

розробленого відділом Держгеокадастру в Луцькому  районі вартість земельної ділянки 

площею 0,7831га. становить 456287,36 грн., встановити орендну плату за користування 

земельною ділянкою в розмірі 5% від вартості землі, яка буде становити 22814,36 грн. в рік 

/1901,19грн. в місяць/. 

 3.Зобов’язати гр. Пахачука Т. С.. зареєструвати договір оренди земельної ділянки в  термін 

передбачений чинним законодавством, та  приступити  до користування земельною ділянкою, 

після державної реєстрації договору оренди розробити технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на затвердження до 

сільської ради.  

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

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

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Марина Мороз 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/256 

      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. Миронюку Сергію 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. 

Відмовити гр. Свадовському Павлу Лешиковичу 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. Гнатюк Ірині Петрівні в наданні дозволу  на розроблення  

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

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

Відмовити гр. Сіньковій Людмилі 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. Мельнику Георгію Івановичу в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Боратинської 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 в с. Новостав. 

Відмовити гр. Ковальчуку Віталію Васильовичу 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. Голишів. 

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. Момот Вероніці 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 в с. Боратин. 

Відмовити гр. Вознюку Дмитру Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення  

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

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

Відмовити гр. Новосаду Богдану Сергійовичу 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 ОТГ. 

Відмовити гр. Вальчуку Миколі Сергійовичу в наданні дозволу  на розроблення  

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

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

батьків. 

Відмовити гр. Вальчук Аллі 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 на власному 

городі. 

Відмовити гр. Сахан Ніні В’ячеславівні 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. Шендибилу Віктору Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці. 

Відмовити гр. Бандурі Владиславу Ярославовичу 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. 

Відмовити гр. Тихнюку Антону 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. Боратин, Новостав. 

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. Джережі Валентині Володимирівні 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. Новостав. 

Відмовити гр. Павлюк Ірині 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 на території 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Терещуку Павлу 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. Рованці. 

Відмовити гр. Бірук Вікторії Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

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

Відмовити гр. Рожій Лесі Олександрівні 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. Вегері Сергію Віталійовичу  в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Відмовити гр. Олькевичу Тарасу 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 на території 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Шевчук Ларисі Євгеніївні в наданні дозволу  на розроблення  



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

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

Відмовити гр. Токарук Ользі 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. 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. Бульбенюку Олександру Анатолійовичу 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. Іваницькій Катерині Юріївні в наданні дозволу  на розроблення  

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

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

батька. 

Відмовити гр. Бородач Яні Юріївні в наданні дозволу  на розроблення  

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

Боратинської сільської ради. 

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. 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. Бандурі Віктору Івановичу 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. Демковському Миколі Петровичу в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Пігулі Дарині Андріївні в наданні дозволу  на розроблення  

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

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

дідуся. 

Відмовити гр. Семенюку Борису 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. Боратин на городі 

дідуся. 

Відмовити гр. Семенюку Деонисію 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. Боратин на городі 

дідуся. 

Відмовити гр. Войцеховському Василю Леонідовичу в наданні дозволу  на озроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Куцику Михайлу 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. Рованці. 

Відмовити гр. Сіньковій Людмилі 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 на користь 

Семірякова В.В. 

Відмовити гр. Войцеховській Людмилі 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. Рованці. 

Відмовити гр. Ліхвану Євгенію Анатолійовичу 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 на 

території Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Мартиненко Юлії 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. Новостав на городі 

батька. 

Відмовити гр. Ярмолюк Світлані 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 в с. Боратин. 

Відмовити гр. Димнич Катерині 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. Боратин. 

Відмовити гр. Фіц Аллі 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 на території 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Коваль Діані 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. 

Відмовити гр. Кондіус Інні Степанівні в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для будівництва та 

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

Відмовити гр. Бак Дані Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,135 га для будівництва та 

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

Відмовити гр. Баку Богдану Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,045 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 0,20 га для будівництва та 

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

Відмовити гр. Лихач Тетяні Вікторівні 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. Власюку Василю 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. Боратин. 

Відмовити гр. Землякову Віталію Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення  

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Павлісі Дарині 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. Максимуку В’ячеславу В’ячеславовичу 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. Байкалову Андрію Едуардовичу 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. Лавренчук Ірині 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 в с. Боратин. 

Відмовити гр. Терещук Ірині Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення  

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

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

Відмовити гр. Морозу Дмитру 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 на території 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Рижук Катерині 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. 

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. Белікову Віталію Едуардовичу 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. Якимовичу Тарасу Сергійовичу в наданні дозволу  на розроблення  

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

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

Відмовити гр. Чернюк Ользі Сергіївні 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. Шевчуку Олександру 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. Новостав. 

Відмовити гр. Любчук Лідії 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. Боратин. 

Відмовити гр. Жовтоногу Олександру Миколайовичу в наданні дозволу  на  

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

території Боратинської сільської ради. 

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. Якимчуку Володимиру Валерійовичу в наданні дозволу  на озроблення  

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

Боратинської сільської ради. 

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 на території 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Рощук Аліні Сергіївні в наданні дозволу  на розроблення  

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Януль Олені Леонтіївні 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 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Гоцику Олегу 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. Черняку Ярославу 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. Боратин. 

Відмовити гр. Пронцевич Надії Корнилівні 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. Кукулці Ігорю Михайловичу в наданні дозволу  на розроблення  

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

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

Відмовити гр. Борщевичу Олександру Трохимовичу в наданні дозволу  на озроблення  

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. Супрунюку Віталію 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 в с. Боратин. 

Відмовити гр. Грищук Світлані 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 на території 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Грищуку Віталію 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 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Видрич Ірині Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення  

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

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

Відмовити гр. Рожковій Олені Петрівні 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 або Рованці.  

Відмовити гр. Мельник Інні Павлівні в наданні дозволу  на розроблення  

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

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

Відмовити гр. Мельнику Володимиру Івановичу 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. 

Відмовити гр. Мельник Людмилі Василівні 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. 

Відмовити гр. Борсуку Петру Адамовичу 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. Борсук Ользі Олегівні в наданні дозволу  на розроблення  

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

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

Відмовити гр. Александровій Катерині Владиславівні 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. 

Відмовити гр. Бойко Дарині Володимирівні 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. Романюку Дмитру Івановичу 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 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Войцеховському Артему Вадимовичу в наданні дозволу на розроблення  



проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

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

Відмовити гр. Коновалюк Надії Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

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

Відмовити гр. Дудкіну Віталію Валерійовичу 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. Шевчуку Олександру Олександровичу в наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Рованці. 

Відмовити гр. Шевчук Наталії Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

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

Відмовити гр. Смалько Євгенії 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. Рованці. 

Відмовити гр. Банацькому Роману Петровичу в наданні дозволу  на розроблення  

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Голишів або на 

території сільської ради. 

Відмовити гр. Джумаєву Олегу Володимировичу 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 по  

вул. Межовій. 

Відмовити гр. Дудкіну Олександру 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. Ворошилу Владиславу 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 

на території сільської ради. 

Відмовити гр. Боярчук Світлані Леонідівні 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. Ніколайчук Світлані Віталіївні в наданні дозволу  на розроблення  

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

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

Відмовити гр. Сідловській Світлані 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. Рованці, Боратин, 

Голишів. 

Відмовити гр. Струк Наталії 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. Рованці, Голишів. 

Відмовити гр. Деркачу Ігорю 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. Боратин. 

Відмовити гр. Мартинюку Дмитру Павловичу в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 – 0,24 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

 с. Рованці, Боратин, Новостав. 

Відмовити гр. Мартинюк Дані Павлівні в наданні дозволу  на розроблення  



проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,24 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Мартинюк Ірині Павлівні в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,14 – 0,24 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  

с. Рованці, Боратин, Новостав. 

Відмовити гр. Андреєвій Антоніні Сергіївні в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

Боратинської 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. Мартинюку Павлу Павловичу 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, Боратин. 

Відмовити гр. Партиці Миколі Йосиповичу 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 0,15 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  

с. Городище. 

Відмовити гр. Зварич Наілі Хакимівні 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. Городище або в 

інших селах на території Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Юхимчук Валентині Василівні в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Тихнюку Павлу Петровичу 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. Вербаїв або інших 

селах на території Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Зотову Юрію Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення  

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Василюку Максиму Петровичу 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 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Хрущу Корнелію 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. Мстишин. 

Відмовити гр. Хохловій Ірині Вікторівні в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Мокичу Дмитру 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. Промінь. 



Відмовити гр. Мельничуку Василю 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. Промінь. 

Відмовити гр. Рихлюку Георгію Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Коршовець або 

Боратин. 

         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 

Людмила Cахан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

    22.10.2020 № 17/257 

      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. Регешук Світлані Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Новостав. 

           Відмовити гр. Бихнюк Любові Дмитрівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,45 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Боратин. 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Голишів. 

Відмовити гр. Демидюку Миколі Анатолійовичу 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. 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. Хом’як Ларисі Володимирівні у наданні дозволу  на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,18 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Новостав. 

Відмовити гр. Пігулі Раїсі Петрівні 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. Заєць Ганні Романівні 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. Дойковій Ларисі Василівні у наданні дозволу  на розроблення проекту  



землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Новостав. 

 Відмовити гр. Карпіку Олександру Івановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Боратин біля кладовища. 

Відмовити гр. Гущику Роману Андрійовичу у наданні дозволу  на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Рованці. 

Відмовити гр. Ляшук Климентині Іванівні у наданні дозволу  на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Боратин. 

Відмовити гр. Сюйві Юрію Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Новостав. 

Відмовити гр. Мошерову Юрію Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,07 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Рованці. 

Відмовити гр. Забожчуку Сергію Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,052 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Новостав. 

Відмовити гр. Оксенюку Олексію Олексійовичу 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. Гайші Лілії Михайлівні 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. 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. Яртисю Олексію Леонтійовичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Новостав. 

Відмовити гр. Яртись Тамарі Олександрівні у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Новостав. 

Відмовити гр. Жуку Володимиру Володимировичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Новостав. 

Відмовити гр. Волоху Владиславу Ігоровичу 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. Грищуку Віталію Валерійовичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,0 га для ведення 

особистого селянського господарства  на території Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Грищук Світлані Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,0 га для ведення 

особистого селянського господарства  на території Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Мельнику Володимиру Івановичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

Відмовити гр. Мельник Людмилі Василівні у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

Відмовити гр. Мороз Олені Феодосіївні 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. Шафранюку Олександру Валентиновичу 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. 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. Боратин. 

Відмовити гр. Романчуку Олександру Сергійовичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,6 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Господарику Миколі Михайловичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Сюйві Володимиру Миколайовичу 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. Рудницькому Віталію Олеговичу 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. Щегельському Павлу Павловичу 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. Миронюку Олександру Івановичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Голишів. 

Відмовити гр. Плисюку Артуру Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га для 

ведення особистого селянського господарства, що належить до земель комунальної власності 

біля с. Новостав. 

Відмовити гр. Плисюк Ользі Валентинівні у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га для 

ведення особистого селянського господарства, що належить до земель комунальної власності 

біля с. Новостав. 

Відмовити гр. Козицькій Альоні Анатоліївні у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га для 

ведення особистого селянського господарства, що належить до земель комунальної власності 

біля с. Новостав. 

Відмовити гр. Бородач Марії Степанівні у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин біля її житлового будинку. 

Відмовити гр. Тимощуку Михайлу Вікторовичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,22 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Тимощук Анастасії Вікторівні у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,23 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Ларіну Андрію Володимировичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,9 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Голишів. 

Відмовити гр. Костючку Олександру Георгійовичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Баїв. 

Відмовити гр. Грицюку Василю Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Баїв. 

Відмовити гр. Лисак Наталії Богданівні у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Городище. 

Відмовити гр. Юхимчуку Юрію Йосиповичу у наданні дозволу  на розроблення  



проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Вербаїв, Коршовець. 

Відмовити гр. Тихнюку Павлу Петровичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Вербаїв або інших селах Боратинської сільської 

ради. 

Відмовити гр. Зваричу Валентину Сергійовичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Мстишин або Лучиці. 

Відмовити гр. Зотову Юрію Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення  

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

особистого селянського господарства на території Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Завірюсі Тетяні Олегівні у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Промінь. 

Відмовити гр. Жабчуку Валентину Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Промінь. 

Відмовити гр. Лисюку Михайлу Юрійовичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Коршовець на колишніх фільтраційних полях. 

Відмовити гр. Мокичу Дмитру Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,75 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Промінь. 

Відмовити гр. Ващук Ганні Михайлівні у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лучиці. 

Відмовити гр. Карпець Ользі Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лучиці. 

Відмовити гр. Лизі Святославу Ананійовичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Коршовець для надання її в оренду. 

Відмовити гр. Кревській Ользі Ігорівні у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Коршовець. 

Відмовити гр. Бойку Івану Васильовичу 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. Ходорчук Світлані Іванівні у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Момоту Олександру Івановичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,16 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Гусаку Сергію Олександровичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,05 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Новостав. 

Відмовити гр. Грабарчуку Юрію Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,07 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці, що межує з його земельною ділянкою з 

кадастровим номером 0722880700:04:001:6265 в оренду. 

Відмовити гр. Граділь Зої Ростиславівні у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,05 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин по вул. Центральній, 16/3. 

Відмовити гр. Добровольському Вадиму Федоровичу 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. Шемчук Світлані Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,07 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Новостав. 

Відмовити гр. Войтовичу Павлу Володимировичу у наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Баїв. 

Відмовити гр. Вегері Галині Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства 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 

Людмила Cахан 

 

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/258 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Онопюк Л.М. 

        Розглянувши заяву гр. Онопюк  Лариси Миколаївни  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  

в  с. Рованці  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. Онопюк  Ларисі  Миколаївні в с.Рованці 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва  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 

Ярослав  Саченок 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10. 2020  №  17/259 

  с.Боратин 

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд ОСББ 

 

         Розглянувши клопотання Об’єднання  співвласників  багатоквартирного будинку, що 

знаходиться по вулиці Квітневій,51 в селі  Коршовець про надання   дозволу   на   розроблення   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Коршовець 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», сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність Об’єднанню  співвласників  багатоквартирного будинку, що знаходиться 

по вулиці Квітневій,51 в селі  Коршовець  площею 0,8500 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в селі Коршовець за 

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

         2. Об’єднанню  співвласників  багатоквартирного будинку розробити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  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 та розвитку підприємництва.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК 

Алла  Сафонова 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

    22.10.2020 № 17/260 

      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  індивідуального садівництва  

та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 

Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

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

результатами голосування, сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

           Відмовити гр. Янюку Володимиру Сергійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

садівництва  в с. Новостав. 

           Відмовити гр. Янюку Олегу Володимировичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

садівництва  в с. Новостав. 

           Відмовити гр. Янюк Оксані Романівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

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

садівництва  в с. Новостав. 

Відмовити гр. Федчуку Тарасу Романовичу у наданні дозволу  на розроблення проекту  

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

садівництва  в с. Новостав. 

Відмовити гр. Пронцевич Надії Корнилівні у наданні дозволу  на розроблення проекту  

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

садівництва  в с. Боратин. 

Відмовити гр. Шафранюку Олександру Валентиновичу у наданні дозволу  на  

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га   для 

індивідуального садівництва  на території Боратинської сільської ради. 

         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 

               Людмила Cахан 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 22.10.2020 № 17/261 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для сінокосіння і випасання худоби 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву громадян про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби 

та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 

Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

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

результатами голосування, сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

           1. Відмовити гр. Носику Дмитру Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для сінокосіння і випасання худоби 

площею 0,1724 га. 

Відмовити гр. Сацю Тарасу Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для сінокосіння і випасання худоби площею 

1,0 га в с. Городище. 

        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 

Людмила Cахан 

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 22.10.2020 № 17/262 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення планів детального 

планування території земельних 

ділянок  

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян  про надання   дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки  (цільове  призначення якої змінюється)  та 

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 

Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

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

сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

            1. Відмовити гр. Переведенчук Валентині Володимирівні в наданні дозволу  на 

розроблення детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої 

змінюється) площею 0,15 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в с. Боратин по вул. Стировій за більшістю  голосів. 

           Відмовити гр. Бубелі Ігорю Юрійовичу  в наданні дозволу  на розроблення детального 

плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється)  площею 0,12 га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. 

Боратин на городі батька за більшістю  голосів. 

            Відмовити гр. Сидорчук Наталії Вікторівні в наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) площею 

0,10 га  для будівництва та обслуговування офісно-складських приміщень в с. Рованці за 

більшістю  голосів. 

            Відмовити гр. Шамайді Ігорю Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) площею 

0,9627 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в с. Городище за більшістю  голосів. 

Відмовити гр. Літвінову Володимиру Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення  

детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) площею 

0,2533 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в с. Рованці за більшістю  голосів. 

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

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

екології. 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 22.10.2020 № 17/263 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення плану детального 

планування території земельної 

ділянки ТзОВ «Альфа 4» 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву  ТзОВ «Альфа 4»  про надання   дозволу на 

розроблення детального плану території земельної ділянки  (цільове  призначення якої 

змінюється)  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з 

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

природи та екології, сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

            1. Відмовити ТзОВ «Альфа 4»  в наданні дозволу  на розроблення детального плану 

території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) площею 0,2500 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, яка 

розташована в с. Рованці (кадастровий номер 0722880700:04:001:6745), за більшістю  голосів. 

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

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

екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 22.10.2020 № 17/264 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення плану детального 

планування території земельної 

ділянки ТзОВ «Дельта-7» 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву  ТзОВ «Дельта-7»  про надання   дозволу на 

розроблення детального плану території земельної ділянки  (цільове  призначення якої 

змінюється)  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з 

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

природи та екології, сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

            1. Відмовити ТзОВ «Дельта-7»  в наданні дозволу  на розроблення детального плану 

території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) площею 0,4100 га для 

розміщення стоянки автомобілів в с. Рованці (кадастровий номер 0722880700:04:001:3395), за 

більшістю  голосів. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 від 22.10.2020  № 17/265                                               

       с.Боратин 

   

Про відмову в наданні  дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою щодо  

встановлення меж земельної ділянки.  

          Розглянувши  заяву  громадянки Бихнюк Любові Дмитрівни  про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки, керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності», Законом України «Про 

землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  Закону України «Про 

державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної комісії з питань 

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

екології, за результатами голосування,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Відмовити гр. Бихнюк Любові Дмитрівні в наданні дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, 

площею 0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд у зв’язку з тим, що право власності на цю земельну ділянку оформлено на 

Шикирявого Дмитра Миколайовича. 

        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 

Людмила Cахан 

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

  22.10.2020 № 17/266 

      с.Боратин  

 

Про відмову у внесення в списки 

на отримання кредиту. 

 

             Розглянувши та обговоривши заяви  громадян  про внесеня їх в списки  на отримання 

кредиту по Програмі «Власний дім» для будівництва житлового будинку  та керуючись  п.27 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за результатами голосування, 

сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

          1.  Відмовити  Радчуку Павлу Юрійовичу  у  внесенні  в списки  на отримання кредиту 

по Програмі «Власний дім» для будівництва житлового  будинку в с. Рованці  за більшістю 

голосів. 

          Відмовити  Грищук Вірі Павлівні  у  внесенні  в списки  на отримання кредиту по 

Програмі «Власний дім» для будівництва  житлового  будинку в с.Боратин  

по вул. Набережна, 56 за більшістю голосів. 

Відмовити  Ношкалюку Олександру Віталійовичу  у  внесенні  в списки  на отримання  

кредиту по Програмі «Власний дім» для будівництва житлового  будинку в с. Боратин  за 

більшістю голосів. 

Відмовити  Грищенку Юрію Миколайовичу  у  внесенні  в списки  на отримання  

кредиту по Програмі «Власний дім» для будівництва власного житлового  будинку в с. Рованці  

за більшістю голосів. 

Відмовити  Зімосі Наталії Петрівні  у  внесенні  в списки  на отримання кредиту по  

Програмі «Власний дім» для будівництва власного житлового  будинку в с. Боратин  за 

більшістю голосів. 

Відмовити  Петруку Віталію Павловичу  у  внесенні  в списки  на отримання кредиту  

по Програмі «Власний дім» для будівництва власного житлового  будинку в с. Городище  за 

більшістю голосів. 

Відмовити  Давидчуку Дмитру Валерійовичу у  внесенні  в списки  на отримання  

,більшістю голосів. 

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

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій. 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК  

Людмила Cахан 

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 22.10.2020 № 17/267 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

у власність Вегері С.В. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву громадянина Вегери Сергія Віталійовича про 

надання   дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність 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. Вегері Сергію Віталійовичу в наданні дозволу  на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд, для ведення особистого селянського 

господарства, для ведення садівництва, для гаражної забудови, для індивідуального дачного 

будівництва. 

        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 

Людмила Cахан 

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 22.10.2020 № 17/268 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Левчук Л. Ю. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Левчук Лілії Юріївни про надання   

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 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. Левчук Лілії Юріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

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

Відмовити гр. Левчук Лілії Юріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Рованці через 50 м 

за земельною ділянкою з кадастровим номером 0722880700:04:001:6697. 

Відмовити гр. Левчук Лілії Юріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Рованці через 50 м 

за земельною ділянкою з кадастровим номером 0722880700:04:001:7638. 

Відмовити гр. Левчук Лілії Юріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Рованці через 50 м 

за земельною ділянкою з кадастровим номером 0722880700:04:001:7657. 

Відмовити гр. Левчук Лілії Юріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту  



землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Рованці через 50 м 

за земельними ділянками з кадастровими номерами 0722880700:04:001:7660 та 

0722880700:04:001:6695. 

        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 

 

Людмила Cахан 

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 22.10.2020 № 17/269 

      с.Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Левчуку О. А. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву громадянина Левчука Олександра Анатолійовича 

про надання   дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 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. Левчуку 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 та споруд в с. Рованці. 

Відмовити гр. Левчуку 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 та споруд в с. Рованці поруч із 

земельною ділянкою з кадастровим номером 0722880700:04:001:7638. 

Відмовити гр. Левчуку 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 та споруд в с. Рованці поруч із 

земельною ділянкою з кадастровим номером 0722880700:04:001:6697. 

Відмовити гр. Левчуку 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 та споруд в с. Рованці поруч із 

земельною ділянкою з кадастровим номером 0722880700:04:001:7657. 

Відмовити гр. Левчуку 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 та споруд в с. Рованці приблизно 

через 100 м за земельними ділянками з кадастровими номерами 0722880700:04:001:7660 та 

0722880700:04:001:6695. 

        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 

 

Людмила Cахан 

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 22.10.2020 № 17/270 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

у власність Сукачу Є.Г. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву громадянина Сукача Євгенія Геннадійовича про 

надання   дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність 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. Сукачу Євгенію Геннадійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,25 га в 

с. Боратин, для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га в с. Боратин, для 

ведення садівництва площею 0,12 га в с. Боратин, для будівництва індивідуальних гаражів 

площею 0,1 га в с. Боратин, для індивідуального дачного будівництва площею 0,1 га в с. 

Боратин. 

        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 

Людмила Cахан 

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 22.10.2020 № 17/271 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

у власність Сукач Л.О. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Сукач Людмили Олексіївни про надання   

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

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. Сукач Людмилі Олексіївні в наданні дозволу  на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,25 га в 

с. Боратин, для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га в с. Боратин, для 

ведення садівництва площею 0,12 га в с. Боратин, для будівництва індивідуальних гаражів 

площею 0,1 га в с. Боратин, для індивідуального дачного будівництва площею 0,1 га в с. 

Боратин. 

        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 

Людмила Cахан 

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 22.10.2020 № 17/272 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

у власність Сукач Т.Г. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Сукач Тетяни Геннадіївни про надання   

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

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. Сукач Тетяні Геннадіївні в наданні дозволу  на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,25 га в 

с. Боратин, для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га в с. Боратин, для 

ведення садівництва площею 0,12 га в с. Боратин, для будівництва індивідуальних гаражів 

площею 0,1 га в с. Боратин, для індивідуального дачного будівництва площею 0,1 га в с. 

Боратин. 

        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 

Людмила Cахан 

 

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 22.10.2020 № 17/273 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для викупу Табачуку В.В. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву громадянина Табачука В’ячеслава Васильовича про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

викупу 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. Табачуку В’ячеславу Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для викупу в с. Боратин. 

        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 

Людмила Cахан 

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 22.10.2020 № 17/274 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення плану детального 

планування території земельної 

ділянки Данилюку С.Ю. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадянина Данилюка Сергія Юрійовича  про 

надання   дозволу на розроблення плану детального планування території земельної ділянки  

(цільове  призначення якої змінюється)  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію 

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

благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Відмовити гр. Данилюку Сергію Юрійовичу в наданні дозволу  на розроблення плану  

детального планування території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) 

площею 0,4040 га  

- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

- для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, 

- землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та 

інших підприємств, їх під’їздних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-

побутових будівель, інших споруд), 

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

 в с. Рованці за більшістю  голосів.          

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                    Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 22.10.2020 № 17/275 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

у власність Пахолок О.А. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Пахолок Олени Анатоліївни про надання 

дозволу на затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будинку, господарських будівель та споруд 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. Пахолок Олені Анатоліївні в наданні дозволу  на затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1250 га для будівництва та 

обслуговування будинку, господарських будівель та споруд в с. Боратин за більшістю голосів. 

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

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

екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/276 

     с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяв Сидорчук Н.В. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви громадянки Сидорчук Наталії Вікторівни  про 

надання дозволу на розроблення  планів детального планування  території земельних ділянок 

(цільове призначення яких змінюється) для будівництва та обслуговування офісно-складських 

приміщень 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  планів детального планування  території земельних ділянок 

(цільове призначення яких змінюється) площею 0,2099 га та 0,2129 га в с. Рованці  Сидорчук 

Наталії Вікторівні  та  внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  чергової сесії.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/277 

     с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви Сітухи О.А. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Сітухи Олександра Анатолійовича   про надання 

дозволу на приватизацію земельної ділянки сільськогосподарського призначення 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 приватизацію  земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

площею 0,26  га в с. Боратин біля лісосмуги під лінією електропередач гр. Сітусі Олександру 

Анатолійовичу  та  внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  чергової сесії.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 

Людмила Cахан 

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/278 

     с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви громадської організації  

«Боратин молодіжний» 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву громадської організації «Боратин молодіжний»   про 

надання водного об’єкта для організації любительського рибальства 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 водного об’єкта з прилеглою територією в с. Боратин для організації любительського 

рибальства громадській організації «Боратин молодіжний»  та  внести пропозицію по даному  

питанню  на розгляд  чергової сесії.  

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             Сьомого   скликання 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 22.10.2020 № 17/279 

      с.Боратин  

    

Про відмову в перенесенні меж та  

зміні конфігурації земельної  

ділянки Кузьміній І.С. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Кузьміної Ірини Святославівни про 

перенесення меж та зміну конфігурації земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с. Коршовець 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. Кузьміній Ірині Святославівні в перенесенні меж та зміні конфігурації 

земельної ділянки площею 0,20 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Коршовець за більшістю голосів. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/281 

      с.Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського  

господарства Жабчуку В.М. 

 

           На виконання рішення Волинського окружного адміністративного суду від 03 липня 

2020 року  у справі № 140/6473/20 повторно розглянувши та обговоривши заяву громадянина 

Жабчука В.М. 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.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. Жабчуку Валентину Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Промінь, на підставі абзацу першого частини сьомої 

статті 118 Земельного Кодексу України, оскільки земельна ділянка, що зазначена у графічному 

матеріалі, доданому до заяви, лісогосподарського призначення та не перебуває у 

розпорядженні сільської ради, відповідно до статті 122 Земельного Кодексу України. 

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 

Людмила Сахан 


