
 

 

 

 
  

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019  № 13/12                                               

          с. Боратин    

  

Про надання дозволу на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельної  

ділянки.  

 

          Розглянувши  заяву громадянки Шпак Людмили Степанівни 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. 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 ИР І Ш И Л А: 

 

         1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  громадянці Шпак  Людмилі Степанівні (присадибна 

ділянка) площею 0,25 га для надання в оренду терміном на 10 років для обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Промінь вул. Ветеранів, 18. 

         2. Гр. Шпак  Людмилі Степанівні розробити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на затвердження до  сільської 

ради. 

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

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

екології.       

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019  № 13/13                                               

          с. Боратин    

  

Про надання дозволу на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельної  

ділянки.  

 

          Розглянувши заяву громадянина Шпака Василя Петровича 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,  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 ИР І Ш И Л А: 

 

         1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки громадянину  Шпак Василю  Петровичу (присадибна 

ділянка) площею 0,25 га для надання в оренду терміном на 10 років для обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Коршовець вул. Садова, 34. 

         2. Гр. Шпак  Василю Петровичу розробити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на затвердження до  сільської 

ради. 

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

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

екології.       

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019 № 13/14 

     с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Крищуку І.О. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Крищуку Ігорю Олеговичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Крищуку Ігорю Олеговичу площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7863  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 Крищуку 

Ігорю Олеговичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянину Крищуку Ігорю Олеговичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019 № 13/15 

      с. Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Крищуку О.О. 

 

Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Крищуку Олегу Олеговичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Крищуку Олегу  Олеговичу площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7877  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 Крищуку 

Олегу Олеговичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянину Крищуку Олегу Олеговичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019 № 13/16 

      с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Левчуку М.А. 

 

Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Левчуку  Михайлу Адамовичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Левчуку  Михайлу  Адамовичу площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– 

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

кадастровий  номер  0722880700:03:001:6441  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 Левчуку  

Михайлу Адамовичу 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 Левчуку  Михайлу  Адамовичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019 № 13/17 

      с. Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Грибок  Г.Й. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Грибок  Ганні Йосипівні,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Грибок  Ганні Йосипівні площею 0,1121 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7889  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 Грибок  Ганні 

Йосипівні 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 Грибок  Ганні Йосипівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 24.12.2019 № 13/18 

            с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Тарасюку В. О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Тарасюку  Василю Олександровичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

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

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7879  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 Тарасюку  

Василю 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 Тарасюку  Василю Олександровичу  для  будівництва  та  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019 № 13/19 

            с. Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Прокопчуку С.К. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Прокопчуку Степану Калиновичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Прокопчуку Степану Калиновичу площею 0,1640 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7902  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  0,1640 га  громадянину Прокопчуку 

Степану Калиновичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1640 га  громадянину Прокопчуку  Степану Калиновичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019 № 13/20 

     с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Бернак Г.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Бернак  Галині Іванівні,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, планування 

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

 

                                               В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Бернак  Галині Іванівні площею 0,2500 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

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

кадастровий  номер  0722885100:04:001:3952  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 Бернак  

Галині Іванівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

площею  0,2500 га  громадянці Бернак  Галині Іванівні для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О.Яручик 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 24.12.2019 № 13/21 

            с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Слатвінському Р.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Слатвінському  Роману Олексійовичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Слатвінському  Роману  Олексійовичу площею 0,1680 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 

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

ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:8831 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  0,1680 га  громадянину 

Слатвінському Роману Олексійовичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1680 га  громадянину Слатвінському  Роману Олексійовичу для  будівництва  та  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                         С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 24 .12.2019 № 13/22 

            с. Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Пігулі  О. С. 

 

Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці Пігулі  

Олені  Сергіївні,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  України, ст. 26   

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Пігулі  Олені  Сергіївні площею 0,1467 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7898 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  0,1467 га  громадянці Пігулі  Олені  

Сергіївні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  

і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1467 га  громадянці  Пігулі  Олені  Сергіївні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 24.12.2019 № 13/23 

            с. Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Саченку Р.Я. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Саченку  Роману Ярославовичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Саченку Роману  Ярославовичу площею 0,2500 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7897 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  громадянину Саченку 

Роману Ярославовичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,2500 га  громадянину  Саченку  Роману  Ярославовичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019 № 13/24 

            с. Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Копитюку  Т.С. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Копитюку  Тарасу  Сергійович,у  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Копитюку  Тарасу  Сергійовичу площею 0,1150 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7878 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  0,1150 га  громадянину Копитюку 

Тарасу Сергійовичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1150 га  громадянину  Копитюку Тарасу Сергійовичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019 № 13/25 

       с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Златогорському О.Є. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Златогорському Олексію Євгеновичу  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Златогорському  Олексію Євгеновичу площею 0,2400 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 

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

ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:7896 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 

Златогорському  Олексію Євгеновичу 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 Златогорському  Олексію Євгеновичу для  будівництва  та  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019 № 13/26 

            с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ільчук А.В. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Ільчук  Антоніні Володимирівні та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Ільчук  Антоніні Володимирівні площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7895 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 Ільчук 

Антоніні  Володимирівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1200 га  громадянці Ільчук Антоніні Володимирівні для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019 № 13/27 

            с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Фурману Ю.Б. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Фурману Юрію Богдановичу та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Фурману  Юрію Богдановичу площею 0,1260 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7900 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1260 га  громадянину Фурману 

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  

0,1260 га  громадянину Фурману  Юрію Богдановичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019 № 13/28 

       с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Терещенку А.В. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Терещенку  Андрію Васильовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Терещенку  Андрію Васильовичу  площею 0,1198 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7901 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  0,1198 га  громадянину Терещенку  

Андрію Васильовичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1198 га  громадянину Терещенку  Андрію Васильовичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019 № 13/29 

       с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Шевчуку С.В. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Шевчуку  Сергію  Вікторовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Шевчуку  Сергію  Вікторовичу  площею 0,1168 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7907 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  0,1168 га  громадянину Шевчуку  

Сергію  Вікторовичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1168 га  громадянину Шевчуку  Сергію  Вікторовичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 24.12.2019 № 13/30 

       с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Корольчук Г.В. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Корольчук  Галині  Василівні та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Корольчук  Галині  Василівні  площею 0,1260 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7906 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

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

згідно  КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0,1260 га  громадянці Корольчук  

Галині  Василівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1260 га  громадянці  Корольчук  Галині  Василівні для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 24.12.2019 № 13/31 

            с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Полішуку С.В. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Поліщуку  Сергію Валентиновичу та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Поліщуку Сергію  Валентиновичу площею 0,1297 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7908 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  0,1297 га  громадянину Поліщуку 

Сергію Валентиновичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1297 га  громадянину  Поліщуку Сергію  Валентиновичу  для  будівництва  та  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 24.12.2019 № 13/32 

            с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Сахаруку М.М. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Сахаруку  Миколі Миколайовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Сахаруку  Миколі Миколайовичу  площею 0,2500 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7899 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  громадянину Сахаруку  

Миколі Миколайовичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,2500 га  громадянину  Сахаруку  Миколі Миколайовичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 24.12.2019 № 13/33 

            с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Хомяку П.П. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Хомяку  Павлу Петровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Хомяку павлу Петровичу площею 0,1324 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7909 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  0,1324 га  громадянину Хомяку 

Павлу Петровичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1324 га  громадянину  Хомяку Павлу Петровичу для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 24.12.2019 № 13/34 

            с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  Залевській  М.Г. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Залевській  Марині Григорівні та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Залевській Марині Григорівні площею 0,2500 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7913 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  Залевській  

Марині Григорівні 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  Залевській Марині Григорівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 24.12.2019 № 13/35 

            с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Босаку В.В. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Босаку Василю Васильовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину 

Босаку  Василю Васильовичу площею 0,1013 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7910 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  0,1013 га  громадянину Босаку 

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  

0,1013 га  громадянину  Босаку  Василю  Васильовичу  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

                                          

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 24.12.2019 № 13/36 

            с. Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Гнатюк М.В. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Гнатюк  Марії  Віталіївні та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Гнатюк  Марії  Віталіївні площею 0,1178 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001:7911 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  0,1178 га  громадянці  Гнатюк  

Марії  Віталіївні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1178 га  громадянці  Гнатюк  Марії  Віталіївні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

                                          



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 24.12.2019 № 13/37 

            с. Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Букало М.П. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Букало  Мотроні  Петрівні та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Букало  Мотроні Петрівні площею 0,1149 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

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

кадастровий  номер  0722880700:03:001:6443 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  0,1149 га  громадянці  Букало 

Мотроні Петрівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1149 га  громадянці  Букало  Мотроні Петрівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

                                          



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 24.12.2019 № 13/38 

        с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Омельчук  М.В. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Омельчук  Марії  Василівні та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Омельчук  Марії Василівні площею 0,1287 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

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

кадастровий  номер  0722880700:03:001:6442 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  0,1287 га  громадянці  Омельчук  

Марії  Василівні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,1287 га  громадянці  Омельчук  Марії  Василівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019 № 13/39 

     с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ліщук О.Г 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Ліщук  Олені Георгіївні та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Ліщук  Олені Георгіївні  площею 0,2500 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– під 

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

кадастровий  номер  0722885100:04:001:4680 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 Ліщук  Олені 

Георгіївні  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  Ліщук  Олені Георгіївні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/40 

           с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Терпіль І.П. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Терпіль  Ірини Петрівни про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства,  

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

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

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

                                                          

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 8/115  від 29.03.2019 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Терпіль Ірині 

Петрівні, площею 0,20 га га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться 

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

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 04:001: 7893.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,20 га  громадянці  Терпіль  Ірині  

Петрівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,20 га   громадянці Терпіль  Ірині Петрівні для  ведення  особистого селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                                   С.О.  Яручик       

 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/41 

         с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Матвієнко Г.С. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Матвієнко  Ганни Сергіївни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

                                                        

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 13/104  від 

22.09.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Матвієнко  Ганні Сергіївні, площею 0,0409 га га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – 

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

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 04:001: 7882.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0410 га  громадянці  Матвієнко  

Ганні Сергіївні для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,0409 га громадянці Матвієнко  Ганні Сергіївні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                                     С.О. Яручик       

 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/42 

        с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Мазилюк О.І. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Мазилюк Ольги Іванівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

                                                        

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 8/86  від 27.12.2016 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Мазилюк  Ользі 

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

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

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 04:001: 7859.                             

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

Ользі  Іванівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1500 га громадянці Мазилюк  Ользі  Іванівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                                      С.О. Яручик       

 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/43 

       с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Федончук  С.М. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Федончук  Світлани Микитівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

                                                          

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 8/87  від 27.12.2016 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Федончук Світлані  

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

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

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 04:001: 7903.                             

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

Світлані Микитівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1500 га громадянці Федончук  Світлані  Микитівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                                        С.О. Яручик       

 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 .12.2019 № 13/44 

           с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Сюйві  В.А. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Сюйви  Віри  Адамівни про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства,  

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

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

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

                                                           

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 8/96 від 29.03.2019,  

проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Сюйві  Вірі  Адамівні, 

площею 0,030 га га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться в 

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

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 02:001: 6498.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,030 га  громадянці Сюйві  Вірі  

Адамівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,030 га громадянці Сюйві  Вірі  Адамівні для  ведення  особистого селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                                      С.О. Яручик       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/45 

        с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Солосі П.В. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Солохи  Петра  Вікторовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

                                                          

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 11/166 від 

03.10.2019,  проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Солосі Петру 

Вікторовичу, площею 0,2762 га га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

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

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 04:001: 7912.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2762 га  гр. Солосі  Петру  

Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,2762 га гр. Солосі  Петру  Вікторовичу для  ведення  особистого селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                                       С.О. Яручик       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 
 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2019 № 13/46 

       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. Яцело 

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

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

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

благоустрою, охорони природи та екології, Боратинська  сільська  рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Валентині Іванівні площею  0,0633 га   для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885100:01:001:5806  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  0,0633 га  гр.Яцело  Валентині Іванівні 

для індивідуального садівництва. 

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

0,0633 га гр. Яцело  Валентині Іванівні. 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  спеціаліста землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 
 

 

 Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 
 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2019 № 13/47 

       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. Фінько Лілії 

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

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

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

охорони природи та екології, Боратинська  сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  гр. Фінько Лілії  

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

0722885100:01:001:5805  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. Фінько  Лілії  

Володимирівні для індивідуального садівництва. 

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

0,1200 га гр. Фінько  Лілії  Володимирівні. 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  спеціаліста землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 
 

 

 Сільський голова                                                                                                         С.О. Яручик 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 
 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2019 № 13/48 

       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. Гіль Ігоря 

Адамовича, 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. Гіль  Ігору  

Адамовичу  площею  0,0597 га  для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885300:02:001:34673  в селі Городище  Боратинської  сільської ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

        2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0597 га  гр.Гіль  Ігору  Адамовичу   

для індивідуального садівництва. 

        3.Видати документи, що посвідчують право власності на земельну ділянку площею 0,0597 

га гр. Гіль  Ігору  Адамовичу. 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  спеціаліста землевпорядника  

сільської ради Мороз М.П. 

 
 

 

 Сільський голова                                                                                                         С.О. Яручик 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 
 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2019 № 13/49 

       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.Хринюка  

Миколи Петровича, 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.Хринюку  

Миколі  Петровичу  площею  0,0900 га   для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885100:01:001:5807 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  0,0900 га  гр. Хринюку  Миколі  

Петровичу для індивідуального садівництва. 

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

0,0900га гр. Хринюку  Миколі  Петровичу. 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста землевпорядника  

сільської ради Сафонову А.А. 

 
 

 

 Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик 

  
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

24.12.2019  № 13/ 50                                              

          с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Литвиновій Т.О. 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Литвиновій  Тетяні Олександрівні,  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. Литвиновій  Тетяні Олександрівні площею 

0,3444 га,  яка розташована в с.Рованці  Луцького району  Волинської області для будівництва 

та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:04:001:0669. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,3444 га гр.Литвиновій 

Тетяні Олександрівні  з  «ведення особистого селянського господарства»  на «будівництво та 

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

Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик                            

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019  № 13/ 51                                              

          с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Грабинському Б.П. 

 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Грабинському  Богдану Петровичу,  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. Грабинському  Богдану Петровичу площею 

0,0909 га,  яка розташована в с.Рованці  Луцького району  Волинської області для будівництва 

та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:03:001:0928. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,0909 га гр. Грабинському 

Богдану Петровичу  з  «ведення особистого селянського господарства»  на «будівництво та 

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

Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик                            

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019  № 13/52                                               

          с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Тижуку С.П. 

 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Тижуку Сергію Петровичу,  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. Тижуку  Сергію  Петровичу площею 

0,3444 га,  яка розташована в с.Рованці  Луцького району  Волинської області для розміщення 

та експлуатації  об’єктів  дорожнього сервісу. Кадастровий номер  0722880700:04:001: 6176. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,3444 га гр. Тижуку Сергію 

Петровичу з  «ведення особистого селянського господарства»  на « розміщення та 

експлуатацю  об’єктів  дорожнього сервісу)». Код цільового використання згідно 

КВЦПЗ 12.11. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О. Яручик                            

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019  № 13/53                                               

          с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Шевчуку О.П. 

 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Шевчуку Олександру Павловичу,  відповідно до  п.34 ст.26 

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

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

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

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

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

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Шевчуку Олександру Павловичу площею 

0,0866 га,  яка розташована в с.Боратин  Луцького району  Волинської області  для будівництва 

та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:01:001:8646. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,0866 га гр.Шевчуку 

Олександру Павловичу  з  «ведення особистого селянського господарства»  на «будівництво 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)». Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик                            

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 24.12.2019  №  13/54                                                

       с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Бехнюка  Миколи  Вікторовича  відповідно до  п.34 ст.26 

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

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

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

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

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

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Бехнюку  Миколі Вікторовичу площею 0,0968 га,   

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

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:01:001:8588. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,0968 га гр. Бехнюка  

Миколи  ВІкторовича з «ведення особистого селянського господарства»  на «будівництво та 

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

Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик     

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019  №  13/55                                                

              с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності (цільове призначення якої змінюється) 

 
 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності (цільове призначення якої змінюється) гр. Гущик Юлії Володимирівні,  відповідно 

до  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 

186-1, 198  Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 

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

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

екології,   Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється)  гр. Гущик  Юлії Володимирівні   

площею 0,2295 га,   яка розташована в межах  с. Рованці Луцького району  Волинської області 

для будівництва та обслуговування  торгово-офісних, складських приміщень, магазину та 

кафе-бару. Кадастровий номер  0722880700:04:001: 1160. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,2295 га гр. Гущик  Юлії 

Володимирівні  з  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) під будівництво та обслуговування торгово-офісних, 

складських приміщень, магазину та кафе-бару.  Код цільового використання згідно КВЦПЗ 

секція В розділ 03 підрозділ 03.10. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик                            

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019  №  13/56                                                

      с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності (цільове призначення якої змінюється) 

 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності (цільове призначення якої змінюється) гр. Дмитруку Назару Романовичу,  

відповідно до  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 

20, 21,  122, 186-1, 198  Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

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

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

охорони природи та екології,   Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється)  гр. Дмитруку Назару Романовичу  

площею 0,1248 га,   яка розташована в межах  с. Рованці Луцького району  Волинської області 

для будівництва та обслуговування  будівель ринкової інфраструктури (адміністративних 

будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються 

для здійснення підприємницької та  іншої діяльності , пов’язаної з отриманням прибутку). 

Кадастровий номер  0722880700:04:001: 1765. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,1248 га гр. Дмитруку 

Назару Романовичу з  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) під будівництво та обслуговування  будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та  іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку). Код цільового використання згідно КВЦПЗ 

секція В розділ 03 підрозділ 03.10. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик                            



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019  №  13/ 57                                               

         с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності (цільове призначення якої змінюється) 

 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності (цільове призначення якої змінюється) гр. Наумовій  Інні  Миколаївні,  відповідно 

до  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 

186-1, 198  Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 

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

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

екології,   Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється)  гр. Наумовій Інні  Миколаївні   

площею 0,1281 га,   яка розташована в межах  с. Рованці Луцького району  Волинської області 

для будівництва та обслуговування  будівель ринкової інфраструктури (адміністративних 

будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються 

для здійснення підприємницької та  іншої діяльності , пов’язаної з отриманням прибутку). 

Кадастровий номер  0722880700:04:001: 1766. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,1281 га гр.Наумовій Інні 

Миколаївані з  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) під будівництво та обслуговування  будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та  іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку). Код цільового використання згідно КВЦПЗ 

секція В розділ 03 підрозділ 03.10. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик              



 

 

 

                                                           

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 24.12.2019  № 13/58                                              

       с.Боратин 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Патуті Г.В. 

        

            Розглянувши   заяву  гр. Патути  Ганни 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. Патуті Ганні Володимирівні, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

0722885100:05:001:4942 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

         2. Передати  гр. Патуті  Ганні 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                                                                                                          С.О. Яручик 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 24.12.2019  № 13/59                                               

          с.Боратин 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Кузьміній С.В. 

        

            Розглянувши   заяву  гр. Кузьміної  Світлани 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. Кузьміній  Світлані Володимирівні, площею 0,1200 га, кадастровий 

номер 0722880700:02:001:6464 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

         2. Передати  гр. Кузьміній  Світлані  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                                                                                                      С.О. Яручик 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019  № 13/60                                               

          с.Боратин 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Пігулі-Оліві О.А., 

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

Крижановській Л.А. 

       

            Розглянувши   заяву  громадян: Пігули-Оліви Ольги Антонівни, Пігули Валерія 

Антоновича, Дубовик Людмили Антонівни, Пігули Олександра Вікторовича, Крижановської 

Лариси Антонівни 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: Пігулі-Оліві Ользі Антонівні, Пігулі Валерію 

Антоновичу, Дубовик Людмилі Антонівні, Пігулі Олександру Вікторовичу, Крижановській 

Ларисі  Антонівні площею 0,1200 га, кадастровий номер 0722880700:01:001:8669 - для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в селі  Боратин. 

         2. Передати  громадянам: Пігулі-Оліві Ользі Антонівні, Пігулі Валерію Антоновичу, 

Дубовик Людмилі Антонівні, Пігулі Олександру Вікторовичу, Крижановській Ларисі  

Антонівні у  власність земельну ділянку, зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

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

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

екології. 

               

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/61 

с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Кохану Б.А. 

 

 

         Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки Кохана Богдана Андрійовича 

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. Кохану Богдану 

Андрійовичу площею 0,1500 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 генерального плану села Боратин та схеми планування Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

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

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

екології. 

   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/62 

         с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Бойко С.М. 

 

 

         Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки Бойко Світлані Миколаївні 

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. Бойко Світлані Миколаївні  

площею 0,9535 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

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

частиною генерального плану села Рованці та схеми планування Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

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

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

екології. 

   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик   

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/63 

       с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Романюку  П.А. 

 

 

         Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки Романюка Павла 

Андрійовича  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. Романюка  Павла  

Андрійовича  площею 0,0968 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

частиною генерального плану села Рованці та схеми планування Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

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

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

екології. 

   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                        С.О. Яручик   

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/64 

с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Ривачуку  П.В. 

 

 

         Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки Ривачука Павла Васильовича  

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. Ривачука  Павла  

Васильовича  площею 0,0897 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 генерального плану села Боратин та схеми планування Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

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

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

екології. 

   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик   

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019 № 13/65 

        с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури Матящуку А.В. 

 

 

          Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки Матящука  Андрія  

Вікторовича для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  в  

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

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

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

благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  Матящуку  Андрію  

Вікторовичу площею 0,2175 га для будівництва і обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури  в с. Рованці  Луцького району Волинської області. Кадастровий номер 

0722880700:04:001:5462. 

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

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

плану села Рованці та схеми планування Боратинської сільської ради Луцького району. 

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

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

екології. 

   

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик   

  



 

 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/66 

        с.Боратин 

 

Про підготовку матеріалів для продажу 

земельної ділянки на конкурентних 

засадах у формі аукціону 

 

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

ст.ст. 12, 127-137 Земельного кодексу України, ст.ст. 13,15,19 Закону України «Про оцінку 

земель» з метою залучення додаткових коштів до місцевого бюджету та враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, благоустрою та розвитку 

підприємництва, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, площею 0,4352 га, 

що знаходиться в межах с.Рованці Боратинської сільської ради Луцького району Волинської 

області, кадастровий номер 0722880700:04:001:7827, цільове призначення: для розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості, для продажу на конкурентних засадах у формі 

аукціону, в сумі 189 573 (сто вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот сімдесят три гривні). 

2. Затвердити стартову ціну земельної ділянки площею 0,4352 га, що знаходиться в межах 

с.Рованці Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області, кадастровий 

номер  0722880700:04:001:7827, цільове призначення: для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, для продажу на конкурентних засадах у формі 

аукціону, в сумі 189 573 (сто вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот сімдесят три гривні). 

3. Встановити значення кроку земельних торгів у розмірі 1 (один) відсоток стартової ціни 

земельної ділянки. 

4. Визначити, відповідно до ч.6 ст.136 Земельного кодексу України, виконавця земельних 

торгів - ТзОВ «ОЛДІ». Код ЄДРПОУ 30733279, юридична адреса: м.Луцьк вул.Винниченка, 

67, встановивши винагороду у розмірі 5 (п’ять) відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-

продаж земельної ділянки. 

5. Уповноважити сільського голову Яручика С.О. укласти з виконавцем земельних торгів 

– ТзОВ «ОЛДІ» договір про проведення торгів. 

 



 

 

 

6. Затвердити місце проведення земельних торгів вул. Центральна будинок 15 с.Боратин 

Луцького району Волинської області, поштовий індекс 45605, які провести не раніше тридцяти 

днів та не пізніше дев’яносто днів після оприлюднення на офіційному веб- сайті центрального 

органу, що реалізовує політику у сфері земельних відносин оголошення про проведення 

земельних торгів. 

7. Доручити сільському голові Яручику С.О. укласти договір купівлі-продажу земельної 

ділянки із переможцем торгів в день проведення земельного аукціону.  

8. Фінансування підготовки до проведення земельних торгів здійснити за кошти 

організатора торгів - Боратинської сільської ради, які відшкодовуються переможцем 

земельних торгів. 

     9 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

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

природи та екології. 

 

 

Сільський голова   С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/67 

        с.Боратин 

 

Про підготовку матеріалів для продажу 

земельної ділянки на конкурентних 

засадах у формі аукціону 

 

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

ст.ст. 12, 127-137 Земельного кодексу України, ст.ст. 13,15,19 Закону України «Про оцінку 

земель» з метою залучення додаткових коштів до місцевого бюджету та враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, благоустрою та розвитку 

підприємництва, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

     1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, площею 0,1886 га, що  

знаходиться в межах с.Рованці Боратинської сільської ради Луцького району Волинської 

області, кадастровий номер 0722880700:04:001:7826, цільове призначення: для розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості, для продажу на конкурентних засадах у формі 

аукціону, в сумі 84 644 (вісімдесят чотири тисячі шістсот сорок чотири гривні). 

       2. Затвердити стартову ціну земельної ділянки площею 0, 1886 га, що знаходиться в межах 

с.Рованці Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області, кадастровий 

номер  0722880700:04:001:7826, цільове призначення: для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, для продажу на конкурентних засадах у формі 

аукціону, в сумі 84 644 (вісімдесят чотири тисячі шістсот сорок чотири гривні). 

        3.Встановити значення кроку земельних торгів у розмірі 1 (один) відсоток стартової ціни 

земельної ділянки. 

        4. Визначити, відповідно до ч.6 ст.136 Земельного кодексу України, виконавця земельних 

торгів – ТзОВ «ОЛДІ». Код ЄДРПОУ 30733279, юридична адреса: м.Луцьк вул.Винниченка, 

67, встановивши винагороду у розмірі 5 (п’ять) відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-

продаж земельної ділянки. 

         5.Уповноважити сільського голову Яручика С.О. укласти з виконавцем земельних торгів 

– ТзОВ «ОЛДІ» договір про проведення торгів. 

         6. Затвердити місце проведення земельних торгів вул. Центральна будинок 15 с.Боратин 

Луцького району Волинської області, поштовий індекс 45605, які провести не раніше тридцяти 

днів та не пізніше дев’яносто днів після оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального 

органу, що реалізовує політику у сфері земельних відносин оголошення про проведення 

земельних торгів. 



 

 

 

        7. Доручити сільському голові Яручику С.О. укласти договір купівлі-продажу земельної 

ділянки із переможцем торгів в день проведення земельного аукціону.  

         8. Фінансування підготовки до проведення земельних торгів здійснити за кошти 

організатора торгів – Боратинської сільської ради, які відшкодовуються переможцем 

земельних торгів. 

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

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

екології. 

 

 

 

Сільський голова С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019  №  13/68                                                

      с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності (цільове призначення якої змінюється) 

 
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності (цільове призначення якої змінюється) гр. Дмитруку Назару Романовичу,  

відповідно до  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 

20, 21,  122, 186-1, 198  Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

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

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

охорони природи та екології,   Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється)  гр. Дмитруку Назару Романовичу  

площею 0,1318 га,   яка розташована в межах  с. Рованці Луцького району  Волинської області 

для будівництва та обслуговування  будівель ринкової інфраструктури (адміністративних 

будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються 

для здійснення підприємницької та  іншої діяльності , пов’язаної з отриманням прибутку). 

Кадастровий номер  0722880700:04:001: 1764. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,1318 га гр. Дмитруку 

Назару Романовичу з  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) під будівництво та обслуговування  будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та  іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку). Код цільового використання згідно КВЦПЗ 

секція В розділ 03 підрозділ 03.10. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик                            



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 24.12.2019 № 13/69 

            с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  Хахаєвій Т.Я. 

 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Хахаєвій  Тетяні Ярославівні та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Хахаєвій  Тетяні Ярославівні площею 0,2500 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  22 графа 35– 

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

кадастровий  номер  0722880300:01:003:3083 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  Хахаєвій  

Тетяні Ярославівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд (присадибна ділянка).    

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

0,2500 га  громадянці Хахаєвій  Тетяні Ярославівні  для  будівництва  та  обслуговування  

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/70 

         с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Демчуку О.В. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Демчука  Олександра  Вікторовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

                                                          

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Демчуку Олександру Вікторовичу, площею 0,2870 га га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 

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

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 02:001: 5045.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2870 га  громадянину Демчуку 

Олександру Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,2870 га громадянину Демчуку Олександру Вікторовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                                        С.О. Яручик       

 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/71 

         с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Кудрі О.А. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Кудри  Оксани Адамівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

                                                        

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Кудрі  

Оксані Адамівні, площею 1,6417 га га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

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

господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 05:001: 4936.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 1,6417 га  громадянці Кудрі  Оксані 

Адамівні для ведення особистого селянського господарства. 

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

1,6417 га громадянці Кудрі  Оксані Адамівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                                        С.О. Яручик       

 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/72 

         с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  Лебединській С.П. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Лебединської  Світлани Петрівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

                                                          

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Лебединській  Світлані Степанівні площею 0,2759 га га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 

5 – рілля), яка знаходиться в с.Баїв Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого 

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880300: 01:003: 3085.                             

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0,2759 га  громадянці Лебединській  

Світлані Степанівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,2759 га громадянці Лебединській  Світлані Степанівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                                    С.О. Яручик       

 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/73 

         с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Яценюк  І.Ф. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Яценюк  Ірини Федорівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

                                                          

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Яценюк  Ірині Федорівні площею 0,1500 га га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), 

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

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880300: 02:001: 3440.                             

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

Федорівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1500 га громадянці Яценюк  Ірині Федорівні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                                         С.О. Яручик       

 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/74 

         с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Потапчуку С.І. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Потапчука  Станіслава Ігоровича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

                                                           

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Потапчуку Станіславу Ігоровичу площею 0,1000 га га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 

5 – рілля), яка знаходиться в с.Городище Боратинської сільської ради,  для  ведення  особистого 

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880300: 02:001: 1367.                             

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

Станіславу Ігоровичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1000 га громадянину Потапчуку Станіславу  Ігоровичу для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                                   С.О.  Яручик       

 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 24.12.2019  № 13/75                                               

          с.Боратин 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Пасюку В.М. 

        

            Розглянувши   заяву  гр. Пасюка  Вадима  Миколайовича та технічну документацію  із 

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

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

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

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

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада   

 

                                                              В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. Пасюку  Вадиму Миколайовичу, площею 0,2411 га, кадастровий 

номер 0722880300:02:001:3458 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

         2. Передати  гр. Пасюку  Вадиму  Миколайовичу у  власність земельну ділянку, зазначену 

в  пункті 1 цього рішення. 

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

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

екології. 

               

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                            С.О.Яручик 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 24.12.2019  № 13/76                                               

          с.Боратин 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Колотюку О.І. 

        

            Розглянувши  заяву гр. Колотюка  Олександра Івановича та технічну документацію  із 

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

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

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

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

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада   

 

                                                              В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. Колотюку  Олександру Івановичу, площею 0,1250 га, кадастровий 

номер 0722880300:01:001:3066 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

         2. Передати  гр. Колотюку  Олександру Івановичу у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

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

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

екології. 

               

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 24.12.2019  № 13/77                                               

          с.Боратин 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Бразевич Н.Г. 

        

            Розглянувши  заяву гр. Бразевич  Надії Григорівни 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. Бразевич Надії  Григорівні, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

0722880300:01:001:3084 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

         2. Передати  гр. Бразевич Надії  Григорівні у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

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

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

екології. 

               

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019  № 13/78                                               

          с.Боратин 

 

Про надання  дозволу на припинення  

договору оренди земельної ділянки  

Шелепі Н.П. 

 
         Розглянувши заяву Шепепи Наталії Павлівни про надання дозволу на  розірвання 

договору оренди земельної ділянки площею 0,2238 га для сінокосіння і випасання худоби, що 

знаходиться в селі Боратин, зареєстрованого в управлінні  Держкомзему у Луцькому районі  

13.07.2012 за № 072280004001451 та надати її в оренду дочці Кікавській Олені Володимирівані  

та керуючись ст. 4,5,6 Закону України «Про оренду землі», п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 93, 122, 124,186-1, 198  Земельного кодексу 

України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

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

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

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

сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл Шепепі Наталії Павлівні на розірвання договору оренди земельної 

ділянки площею 0,2238 га для сінокосіння і випасання худоби, що знаходиться в селі Боратин, 

Луцького району Волинської області, зареєстрованого в управлінні  Держкомзему у Луцькому 

районі  13.07.2012 за № 072280004001451. 

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста землевпорядника 

сільської ради  Саченка Я.Г. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019  № 13/79                                               

          с.Боратин 

                                   

Про надання  дозволу на укладання   

договору оренди земельної ділянки  

Кікавській  О.В. 

 
 
         Розглянувши клопотання Кікавської  Олени Володимирівни  про надання дозволу на 

укладення договору оренди земельної ділянки площею 0,2238 га для сінокосіння і випасання 

худоби, що знаходиться в селі Боратин, Луцького району Волинської області, якою 

користувалась її мама, Шелепа  Наталія Павлівна, за її згодою,терміном на 49 років  та 

керуючись ст. 4,5,6 Закону України «Про оренду землі», п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 93, 122, 124,186-1, 198  Земельного кодексу 

України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

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

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

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

сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл Кікавській Олені Володимирівні на укладення договору оренди 

земельної ділянки площею 0,2238 га для сінокосіння і випасання худоби, що знаходиться в 

селі Боратин, Луцького району Волинської області терміном на 49 років , якою користувалась 

її мама, Шелепа  Наталія Павлівна, за її письмовою згодою.  

         2. Встановити орендну плату за земельну ділянку в розмірі  трьох відсотків від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Оплату проводити на бюджетний рахунок 

Боратинської сільської ради. За кожен день прострочки пеня в розмірі 0,2 %.      

         3. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни в земельно-

облікову документацію, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик                            

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

        

24.12.2019  № 13/80                                               

          с.Боратин 

  

     

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Ходорчук О.П.  

 

       Розглянувши заяву гр. Ходорчук  Ольги Петрівни 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.Ходорчук  Ользі Петрівні на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,3051 га  для будівництва та обслуговування  

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

області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик                   

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019  № 13/81                                               

          с.Боратин     

                               

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Тихій Л.В.  

 

 

       Розглянувши заяву гр. Тихої  Людмили Володимирівни про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

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

території власної  земельної ділянки площею 0,25 га  для будівництва та обслуговування  

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

Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 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                                                                                                       С.О. Яручик                   

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

        

24.12.2019  № 13/82                                               

          с.Боратин                                       

     

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури Снітко Г.Г.  

 

       Розглянувши заяву гр. Снітко Галини  Григорівни  про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки 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. Дати дозвіл  гр. Снітко  Галині  Григорівні на розроблення   детального  плану території 

власної  земельної ділянки площею 0,1415 га  для будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури в с.Боратин Луцького району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури 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                                                                                                           С.О. Яручик                   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

        
24.12.2019  № 13/83                                               

          с.Боратин    

                              

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури Гамулі О.М.  

 

 

       Розглянувши заяву гр. Гамули Олександра Миколайовича   про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки 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. Дати дозвіл  гр. Гамулі Олександру Миколайовичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,0926 га  для будівництва та обслуговування 

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

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури 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                                                                                                           С.О. Яручик                   

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

        

24.12.2019  № 13/84                                               

          с.Боратин    

                                   

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Московці Н.О.  

 

       Розглянувши заяву гр. Московки Наталії Олександрівни 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. Московці  Наталії  Олександрівні на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,25 га  для будівництва та обслуговування  

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

області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Боратин 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О. Яручик                   

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019  № 13/85                                               

     с.Боратин   
                                                                                                 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування торгово-офісного  

складського  приміщення Соколу А.А.  

 

       Розглянувши заяву гр. Сокола  Андрія  Анатолійовича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування торгово-офісного  складського  приміщення 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. Соколу  Андрію  Анатолійовичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,08 га  для будівництва та обслуговування  

торгово-офісного  складського  приміщення в с.Рованці Луцького району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування  торгово-офісного  складського  приміщення 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                                                                                                          С.О. Яручик                   

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 24.12.2019  № 13/86                                               

     с.Боратин            
     

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Юзві О.О.  

 

       Розглянувши заяву гр. Юзви Олександра Олександровича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

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

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

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Дати дозвіл  гр. Юзві  Олександру Олександровичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,20 га  для будівництва та обслуговування  

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

Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Городище 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик                   

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

  24.12.2019  № 13/87                                               

     с.Боратин            
       

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського 

харчування Поліщук Н.В.  

 

       Розглянувши заяву гр. Поліщук  Надії  Володимирівни про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування в 

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

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Дати дозвіл  гр. Поліщук  Надії Володимирівні на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,04 га  для будівництва та обслуговування  

об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування в  с. Баїв  

Луцького району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування в  

с.Баїв Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О. Яручик                   

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

   24.12.2019  № 13/88                                               

     с.Боратин                        
     

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Лавренчуку В.В.  

 

       Розглянувши заяву гр. Лавренчука  Вадима Володимировича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

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

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

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Дати дозвіл  гр. Лавренчуку  Вадиму  Володимировичу на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки площею 0,1066                                                                                                                          

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

в с.Городище Луцького району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Городище 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик                   

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

   24.12.2019  № 13/89                                               

     с.Боратин                        
     

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Поддубській  А.В.  

 

       Розглянувши заяву гр. Поддубської  Алли Віталіївни про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та обслуговування 

житлового будинку, господарських  будівель  і споруд в с.Баїв та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 

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

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Дати дозвіл  гр. Поддубській  Аллі  Віталіївні на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,1200 га  для будівництва та обслуговування  

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

області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Баїв Боратинської 

сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик                   

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

   24.12.2019  № 13/90                                               

     с.Боратин                        
     

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Воробей О.М.  

 

       Розглянувши заяву гр. Воробей Олега  Миколайовича про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та обслуговування 

житлового будинку, господарських  будівель  і споруд в с.Баїв та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 

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

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Дати дозвіл  гр. Воробей  Олегу  Миколайовичу  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,08  га  для будівництва та обслуговування  

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

області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Баїв Боратинської 

сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик                   

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

   24.12.2019  № 13/91                                               

     с.Боратин                        
     

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Подольському  І.Д.  

 

       Розглянувши заяву гр. Подольського Івана  Дмитровича 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. Подольському Івану Дмитровичу  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,1691  га  для будівництва та обслуговування  

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

області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О. Яручик                   

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

   24.12.2019  № 13/92                                               

     с.Боратин                        
     

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Фурман Р.М.  

 

       Розглянувши заяву гр. Фурман Руслані Михайлівні 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. Фурман  Руслані Михайлівні на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,2500  га  для будівництва та обслуговування  

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

Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Боратин 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик                   

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

   24.12.2019  № 13/93                                               

     с.Боратин                        
     

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Марчук К.Я.  

 

       Розглянувши заяву гр. Марчук  Катерини Ярославівни  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

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

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

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Дати дозвіл  гр. Марчук  Катерині  Ярославівні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,2000  га  для будівництва та обслуговування  

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

Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Голишів 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик                   

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

   24.12.2019  № 13/94                                               

     с.Боратин                        
     

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Бірюк С.М.  

 

       Розглянувши заяву гр. Бірюк  Світлани  Михайлівни  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. Бірюк  Світлані  Михайлівні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,1200  га  для будівництва та обслуговування  

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

Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Боратин 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик                   

 

 



 

 

 

 
 

                                                      БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

   24.12.2019  № 13/95                                               

     с.Боратин                        
     

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Чикалюк О.П.  

 

       Розглянувши заяву гр. Чикалюк  Оксани  Петрівни  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. Чикалюк  Оксані  Петрівні  на розроблення   детального  плану території 

власної  земельної ділянки площею 0,3000  га  для будівництва та обслуговування  житлового 

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

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Боратин 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О. Яручик                   

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019 № 13/96 

        с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування об’єктів 

промисловості  Саць А.М. 

 

 

          Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр.Саць  Андрія  

Миколайовича для будівництва та обслуговування об’єктів промисловості (виробництво 

бетонних блоків, бруківки та відсівобетонних блоків) в с. Городище та керуючись  ст.26, 59, 

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

«Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

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

природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити  детальний план території  земельних  ділянок гр. Саць  Андрію  

Миколайовичу  площею 0,7128 га, кадастровий номер 0722880300:02:001:3459 та . 

 та площею 0,1462 га, кадастровий номер 0722880300:02:001:3290  для будівництва і 

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

відсівобетонних блоків) в с. Городище   Луцького району Волинської області.  

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

промисловості (виробництво бетонних блоків, бруківки та відсівобетонних блоків) в с. 

Городище  є невід’ємною  складовою частиною генерального плану села Городище та схеми 

планування Боратинської сільської ради Луцького району. 

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

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

екології. 

   

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик   

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019 № 13/97 

        с.Боратин 

                                           

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування офісно- 

складських приміщень Безушкевич С.М. 
 

          Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр.Безушкевич Світлани 

Михайлівни  для будівництва та обслуговування офісно-складських приміщень в 

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

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

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

благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити  детальний план території  земельної  ділянки гр. Безушкевич Світлані 

Михайлівні,  площею 0,1138 га,  для будівництва і обслуговування офісно-складських 

приміщень в с. Рованці   Луцького району Волинської області.  

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

складських приміщень в с. Рованці   є невід’ємною  складовою частиною генерального плану 

села Рованці та схеми планування Боратинської сільської ради Луцького району. 

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

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

екології. 

   

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик   

  



 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/98 

        с.Боратин     

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва  Пушкар Р.Ю.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Пушкар  Ростислава  Юхимовича  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 0,060 га, для надання у власність гр. Пушкар Роститславу Юхимовичу в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

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

в користування.  

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

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/99 

        с.Боратин         

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва  Покутньому М.І.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Покутнього Миколи  Івановича   про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального 

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

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

Кодексу  України, враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки  площею 0,0579 га, для надання у власність гр. Покутньому Миколі Івановичу в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

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

в користування.  

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

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/100 

        с.Боратин             

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва  Романюк Н.Є.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Романюк  Ніни Євгенівни  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. Романюк  Ніні Євгенівні в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

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

користування.  

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

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

              БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

          ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

                                                                    Сьомого   скликання 

 

         Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/101 

        с.Боратин             

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва  Бондаруку М.В.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Бондарука  Миколи Володимировича  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 0,0808 га, для надання у власність гр. Бондаруку  Миколі Володимировичу в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

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

в користування.  

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

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/102 

        с.Боратин           

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва  Кузьмич Н.І.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Кузьмич  Надії  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 0,0594 га, для надання у власність гр. Кузьмич  Надії Іванівні в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

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

користування.  

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

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/103 

        с.Боратин               

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва  Казаріновій С.В.  

              

 

        Розглянувши заяву гр. Казарінової Світлани  Василівни 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. Казаріновій  Світлані Василівні                                                                                                                                                                                                                                                                                           

в с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

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

в користування.  

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

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/104 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Рижинській Л.І.  

 

              

        Розглянувши заяву гр. Рижинської   Лідії  Іванівни 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. Рижинській  Лідії  Іванівні   в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

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

користування.  

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

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/105 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Ковш Г.А.  

              

        Розглянувши заяву гр. Ковш  Григорія 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 0,0600 га, для надання у власність гр. Ковш  Григорію 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                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/106 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Регешуку  В.О.  

              

        Розглянувши заяву гр. Регешука  Віталія  Олександровича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального 

садівництва  в садівничому товаристві «Звірково» 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 0,1000 га, для надання у власність гр. Регешуку  Віталію Олександровичу   в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

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

в користування.  

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

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/107 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Казаковій Т.Ф.  

              

        Розглянувши заяву гр. Казакової  Тетяни Феодосіївни 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 0,0595 га, для надання у власність гр.Казаковій  Тетяні Феодосіївні   в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

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

в користування.  

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

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/108 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Козак О.О.  

              

        Розглянувши заяву гр. Козак  Ольги Олексіївни 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 0,1200 га, для надання у власність гр.Козак  Ользі  Олексіївні  в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

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

користування.  

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

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/109 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Ковальчуку М.В.  

              

        Розглянувши заяву гр. Ковальчука Миколи Володимировича 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 0,0610 га, для надання у власність гр.Ковальчуку  Миколі Володимировичу   

в с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

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

в користування.  

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

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/110 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Томчук Л.Р.  

              

        Розглянувши заяву гр. Томчук Людмили Ростиславівни 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 0,1154 га, для надання у власність гр.Томчук Людмилі Ростиславівні   в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

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

в користування.  

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

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

          ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

                                                                    Сьомого   скликання 

 

         Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/111 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва Міщук І.А.  

              

        Розглянувши заяву гр. Міщук  Ірини Анатоліївни 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 0,1200 га, для надання у власність гр.Міщук  Ірині  Анатоліївні   в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

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

користування.  

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

установленому порядку. 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/112 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Сидорук Н.В. 

 

               

           Розглянувши  заяву гр. Сидорук Наталії Вікторівни  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі  Рованці для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою ,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр.Сидорук  Наталії  Вікторівні, площею 0,2200 га,  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Сидорук 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                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/113 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Момоту І.Л. 

 

               

           Розглянувши  заяву гр. Момота Ігоря  Леонідовича  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі  Рованці для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою ,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Момоту Ігорю Леонідовичу  площею 0,1600 га,  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Момоту  І.Л. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/114 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Чміль К.В. 

 

               

           Розглянувши  заяву гр. Чміль  Катерини Василівни  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі  Рованці для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою ,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Чміль  Катерині  Василівні  площею 0,1700 га,  для  ведення особистого 

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

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Чміль К.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/115 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Пільо С.Ф. 

 

               

           Розглянувши  заяву гр. Пільо Степанії  Федорівни 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. Пільо  Степанії  Федорівні площею 0,1500 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. Пільо С.Ф. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/116 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Регешук Н.П. 

 

               

           Розглянувши  заяву гр. Регешук  Надії  Петрівни 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. Регешук  Надії  Петрівні 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. Регешук Н.П.розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/117 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Гресь Г.П. 

 

               

           Розглянувши  заяву гр. Гресь  Григорія  Павловича 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. Гресь Григорію Павловичу площею 0,0621 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. Гресь Г.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                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/118 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

гр. Пусі О.Ф. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Пухи Олени  Федорівни про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Рованці  для будівництва 

та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   ст. 12,  

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

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій»,  пропозицію постійної    

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

охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Пусі  Олені Федорівні,   площею 0,24 га,  для   будівництва   та  

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

           2.  Гр. Пусі О.Ф. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/119 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Оліянчук С.М. 

 

               

           Розглянувши  заяву гр. Оліянчук Світлани 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. Оліянчук  Світлані Миколаївні площею 0,2500 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. Оліянчук С.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/120 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Токарук І.О. 

               

           Розглянувши  заяву гр. Токарук  Ірини Олександрівни про надання   дозволу  на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин  для  

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

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Токарук  Ірині Олександрівні площею 0,08 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. Токарук І.О. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/121 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Куприсю Я.М. 

               

           Розглянувши  заяву гр. Куприся  Ярослава  Миколайовича 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. Куприсю Ярославу  Миколайовичу площею 0,18 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. Куприсю  Я.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Cьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/122 

        с.Боратин          

 

Про надання дозволу на складання  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки ТзОВ «Панхім- Інвест». 

 

 

         Розглянувши клопотання ТзОВ «Панхім-Інвест»  про надання дозволу на  складання 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки  площею 0,10 га, для 

обслуговування приміщень в с. Рованці, керуючись п.34 ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування  в Україні” та ст. 123,124 Земельного кодексу України,  враховуючи 

пропозицію постійної  комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології , сільська рада 

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати дозвіл  ТзОВ «Панхім-Інвест»  на складання проекту землеустрою щодо  

відведення земельної  ділянки,  в оренду терміном на 10 років,  для  обслуговування приміщень 

в селі  Рованці   на території Боратинської сільської ради   орієнтовною площею  0,1000 га.  

 

         2. Проект відведення земельної  ділянки подати на розгляд в установленому порядку.    

                  

                 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

24.12.2019 № 13/123 

        с.Боратин          

                                     

Про  надання дозволу на виготовлення 

експертної грошової оцінки земельної 

ділянки ТзОВ «Панхім-Інвест» 

         

           Розглянувши клопотання ТзОВ «Панхім-Інвест» про надання дозволу на виготовлення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки для обслуговування майстерні, ремонтно-

технічної бази, автовагової та блоку службових приміщень в с.Рованці  та керуючись  п. 34 ч. 

1  п.34 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” ст.12,122, 127,128, 134-

139, 186  Земельного Кодексу  України,  Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст.ст 13 15,19 Закону України «Про оцінку земель» 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Надати дозвіл ТзОВ «Панхім-Інвест»  на виготовлення експертної  

грошової оцінки земельної ділянки площею 1,9337 га для обслуговування майстерні, 

ремонтно-технічної бази, автовагової та блоку службових приміщень, що знаходяться в 

с.Рованці Боратинської сільської ради  Луцького району Волинської області для подального її 

викупу у власність.. 

          2. Після розроблення та  погодження, згідно чинного законодавства, звіт про складання  

експертної  грошової оцінки земельної ділянки подати на розгляд і затвердження Боратинської 

сільської ради. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

24.12.2019 № 13/124 

        с.Боратин          

                                     

Про  надання дозволу на виготовлення 

експертної грошової оцінки земельної 

ділянки ТзОВ «Панхім-Інвест» 

         

           Розглянувши клопотання ТзОВ «Панхім-Інвест» про надання дозволу на виготовлення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі та обслуговування складів мінеральних добрив  в с.Рованці  та керуючись  п. 34 ч. 1  

п.34 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” ст.12,122, 127,128, 134-

139, 186  Земельного Кодексу  України,  Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст.ст 13 15,19 Закону України «Про оцінку земель» 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Надати дозвіл ТзОВ «Панхім-Інвест»  на виготовлення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 0,9168 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та 

обслуговування складів мінеральних добрив, що знаходяться в с.Рованці Боратинської 

сільської ради  Луцького району Волинської області для подального її викупу у власність.. 

          2. Після розроблення та  погодження, згідно чинного законодавства, звіт про складання  

експертної  грошової оцінки земельної ділянки подати на розгляд і затвердження Боратинської 

сільської ради. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/125 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Патуті Т.В. 

               

           Розглянувши  заяву гр. Патути  Тетяни 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.Патуті  Тетяні Володимирівні площею 0,10 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.Патуті Т.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/126 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Волинюку П.С. 

               

           Розглянувши  заяву гр. Волинюка  Павла  Сергійовича 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.Волинюку  Павлі  Сергійовичу площею 0,80 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.Волинюку П.С. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/127 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Сцьольній О.Я. 

               

           Розглянувши  заяву гр.Сцьольної  Ольги  Ярославівни 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.Сцьольній Ользі Ярославівні площею 0,22 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.Сцьольній  О.Я. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/128 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Мотлюк І.П. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Мотлюк  Інни Петрівни 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.Мотлюк  Інні  Петрівні площею 0,1200 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. Мотлюк І.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                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/129 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Локачук М.Р. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Локачук  Марини  Ростиславівни 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.Локачук  Марині  Ростиславівні  площею 0,1200 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. Локачук М.Р. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/130 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Біскуб П.І. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Біскуба Петра 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.Біскубу Петру  Івановичу  площею 0,0662 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. Біскубу П.І. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/131 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Назарчуку А.В. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Назарчука  Андрія Володимировича  про надання   дозволу  на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці для  

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

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр.Назарчуку  Андрію Володимировичу 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. Назарчуку  А.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/132 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Ільюк В.С. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Ільюк  Валентини Степанівни 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.Ільюк  Валентині Степанівні площею 0,2000 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. Ільюк В.С. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/133 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Проць А.М. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Проць Алли 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.Проць  Аллі Миколаївні площею 0,4000 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. Проць А.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/134 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Проць Ю.Р. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Проць  Юрія Романовича 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.Проць  Юрію  Романовичу площею 0,2500 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. Проць Ю.Р. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/135 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Юзві О.О. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Юзви Олександра Олександровича 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. Юзві  Олександру Олександровичу площею 0,1200 га,  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Юзві О.О. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/136 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Юзві І.В. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Юзви Ірини  Вікторівни 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.Юзві  Ірині  Вікторівні площею 0,1200 га,  для  ведення особистого 

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

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Юзві 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                                                                                                             С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/137 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Кузьомкіну Д.В. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Кузьомкіна  Даніїла Вілорійовича 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.Кузьомкіну  Даніїлу Вілорійовичу площею 1,00 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. Кузьомкіну Д.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/138 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Савчуку Р.Ф. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Савчука  Ростислава Федоровича 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.Савчуку  Ростиславу  Федоровичу площею 0,1000 га,  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Савчуку Р.Ф. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/139 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Андрощуку О.П. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Андрощука Олександра Полієвктовича 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. Андрощуку Олександру Полієвктовичу  площею 0,1000 га,  для  

ведення особистого селянського господарства  в селі Городище за рахунок земель сільської 

ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Андрощуку 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                                                                                                             С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/140 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Корука В.П. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Коруки  Валентини Петрівни 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.Коруці  Валентині Петрівні  площею 0,5000 га,  для  ведення особистого 

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

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Коруці  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                                                                                                             С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/141 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Мар’янчик О.І. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Мар’янчик Ольги  Іванівни про надання   дозволу  на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Лучиці для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр.Мар’янчик Ользі  Іванівні площею 0,2000 га,  для  ведення особистого 

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

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Мар’янчик О.І. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/142 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Теслі О.І. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр.Теслі  Оксани Іванівни про надання   дозволу  на   розробку   проекту  

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Лучиці для  ведення особистого 

селянського господарства  та керуючись ст. 12, 118, 186  Земельного   Кодексу України, п.34  

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

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

планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр.Теслі Оксані Іванівні площею 0,3500 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. Теслі О.І. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/143 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Петруку О.П. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Петрука  Олексія  Павловича про надання   дозволу  на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі  Вербаїв  для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Петруку  Олексію Павловичу  площею 0,2800 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. Петруку 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                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/144 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Олексюку М.О. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Олексюка  Михайла  Оксентовича  про надання   дозволу  на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Промінь  для  

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. Олексюку  Михайлу Оксентовичу  площею 0,3000 га,  для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Олексюку  Михайлу  Оксентовичу  розробити проект з урахуванням вимог 

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

сільської ради. 

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/145 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Томчук О.М. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Томчук  Ольги  Михайлівни  про надання   дозволу  на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Промінь  для  ведення 

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

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

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

відносин, планування території, будівництва, благоустрою,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр.Томчук  Ользі Михайлівні  площею 0,6000 га,  для  ведення особистого 

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

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Томчук О.М.   розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/146 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Літвинчук Л.О. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Літвинчук  Лілії  Олександрівни  про надання   дозволу  на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Вербаїв  для  

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

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Літвинчук  Лілії  Олександрівні площею 0,2500 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. Літвинчук  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                                                                                                             С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/147 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Хведчук  В.М. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Хведчук  Валентини  Михайлівни  про надання   дозволу  на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Мстишин  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. Хведчук Валентині Михайлівні площею 0,8300 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. Хведчук  В.М.  розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/148 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

гр. Кайдик  Т.С.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Кайдика  Тимофія  Святославовича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Рованці  для 

будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   

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

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій»,  пропозицію постійної    

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

охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Кайдику  Тимофію Святославовичу,   площею 0,1200 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в 

селі Рованці. 

           2.  Гр. Кайдику 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                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/149 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

гр. Смічик  І.С.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Смічик  Інни Святославівни  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Рованці  для будівництва 

та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   ст. 12,  

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

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій»,  пропозицію постійної    

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

охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Смічик  Інні Святославівні,   площею 0,1200 га,  для   будівництва   та  

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

           2.  Гр. Смічик І.С. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології  . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/150 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

гр.Приходько В.В.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Приходька  Вадима Валерійовича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Новостав  для 

будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   

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

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій»,  пропозицію постійної    

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

охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Приходько  Вадиму Валерійовичу,   площею 0,1500 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в 

селі Новостав. 

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

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

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

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

природи та екології  . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/151 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд 

гр. Мирончуку Л.Є.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Мирончука  Леоніда  Євгеновича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Голишів для 

будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   

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

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій»,  пропозицію постійної    

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

охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Мирончуку Леоніду  Євгеновичу,  площею 0,2400 га,  для   будівництва   

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

           2.  Гр. Мирончуку Л.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                                                                                                          С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/151 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд 

гр. Киричук С.А.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Киричук  Світлани  Анатоліївни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Рованці  для 

будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   

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

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій»,  пропозицію постійної    

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

охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Киричук  Світлані  Анатоліївні,  площею 0,1000га,  для   будівництва   

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

           2.  Гр. Киричук  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                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 
                                                                    



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/152 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд 

гр. Задворному В.Ф.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Задворного  Владислава  Федоровича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Рованці  для 

будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   

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

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій»,  пропозицію постійної    

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

охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Задворному Владиславу Федоровичу,  площею 0,1200 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  в 

селі Рованці. 

           2.  Гр. Задворному В.Ф. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

природи та екології  . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 
                                                                    



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/153 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд 

гр. Ільюку С.С.  

 

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

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Голишів  для будівництва 

та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   ст. 12,  

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

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій»,  пропозицію постійної    

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

охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ільюку  Сергію  Сергійовичу,  площею 0,2500 га,  для   будівництва   та  

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

           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                                                                                                             С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/154 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд 

гр.Савчуку Р.Ф.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Савчука  Ростислава  Федоровича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Городище  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. Савчуку  Ростиславу  Федоровичу,  площею 0,2500 га,  для   будівництва   

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

         2.  Гр.Савчуку  Р.Ф. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

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

природи та екології  . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/155 

        с.Боратин          

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд 

гр. Кратіку С.Т.  

 

         Розглянувши  заяву гр. Кратіка  Степана  Тимофійовича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Лучиці  для 

будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   

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

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій»,  пропозицію постійної    

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

охорони природи та екології сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Кратіку  Степану  Тимофійовичу,  площею 0,2500 га,  для   будівництва   

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

         2.  Гр.Кратіку С.Т. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології  . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Cьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019 № 13/156 

        с.Боратин          

 

Про надання дозволу на складання  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для сінокосіння і  

випасання худоби. 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Гресь  Григорія  Павловича про надання дозволу на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  для сінокосіння і 

випасання худоби  в селі Боратин , керуючись п.34 ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування  в Україні” та ст. 123,124 Земельного кодексу України,  враховуючи 

пропозицію постійної  комісії з питань земельних відносин, планування території , 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада 

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

                  

                  1. Дати дозвіл гр. Гресь Григорію  Павловичу  на складання проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної  ділянки, площею 0,3157 га,  в оренду терміном на  

49 років  для  сінокосіння і випасання худоби  в селі Боратин  на території Боратинської  

сільської  ради Луцького району Волинської області за рахунок земель  сільської ради не 

наданих у  власність і не переданих і користування. 

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

установленому порядку.    

                  

                 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    24.12.2019 № 13/157 

      с.Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

Ярощуку С.О.  

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву  громадянина Ярощука С.О. про надання   дозволу 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  для  ведення 

особистого селянського господарства, для ведення садівництва, для будівництва житлового 

будинку, господарських будівель та споруд, для індивідуального дачного садівництва  та 

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 

Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

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

зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок, за результатами голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         1. Відмовити гр. Ярощуку Сергію Олександровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства  площею 2,0 га; для ведення садівництва площею 0,12 га; для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,25 га; для 

індивідуального дачного садівництва площею 0,10 га. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/159 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Зань В.Є. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Зань Валерія Євгеновича 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. Зань Валерію Євгеновичу 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. Зань 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                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/160 

        с.Боратин          

 

Про надання  дозволу на розірвання  

договору оренди земельної ділянки  

ТзОВ «Стир-Агробуд». 

 
         Розглянувши  клопотання ТзОВ «Стир-Агробуд»  про надання дозволу на  розірвання 

договору оренди земельної ділянки площею 0,1528 га від 04.03.2014 № 14  для обслуговування 

магазину –закусочної  в с.Боратин в зв’язку з його продажем  та керуючись ст. 4,5,6 Закону 

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

Україні, ст.ст. 12, 93, 122, 124,186-1, 198  Земельного кодексу України, Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,   Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл ТзОВ «Стир-Агробуд» на розірвання договору оренди земельної 

ділянки площею 0,1528 га, від 04.03.2014 № 14 для обслуговування магазину-закусочної в 

с.Боратин  в зв’язку з його продажем. 

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста землевпорядника 

сільської ради  Саченка Я.Г. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/161 

        с.Боратин          

Про надання  дозволу на укладання   

договору оренди земельної ділянки  

Москвич Н.О. 

 
 
         Розглянувши заяву Москвич  Наталії Олексіївни про надання дозволу на укладення 

договору оренди земельної ділянки площею  0,1528 га  терміном на 49 років,  для 

обслуговування магазину-закусочної в с.Боратин в зв’язку з придбанням його у власність 

у ТзОВ «Стир-Агробуд» та керуючись ст. 4,5,6 Закону України «Про оренду землі», п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 93, 122, 124,186-1, 198  

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

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

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

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

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл Москвич  Наталії Олексіївні  на укладення договору оренди земельної 

ділянки площею 0,1528 га  терміном на 49 років для обслуговування магазину-закусочної в 

селі Боратин в зв’язку з придбанням його у власність у ТзОВ «Стир-Агробуд»   

         2. Встановити орендну плату за земельну ділянку в розмірі   трьох відсотків від 

нормативної грошової оцінки. Оплату проводити на бюджетний рахунок Боратинської 

сільської ради. За кожен день прострочки пеня в розмірі 0,2 %.      

         3. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни в земельно-

облікову документацію, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик                            

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/162 

        с.Боратин          

   

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки .  

 

          Розглянувши  клопотання ВАТ «Волиньагропоставка» про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки для обслуговування  приіщень в с.Рованці та  керуючись п.34 ст. 26  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу 

України, п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні 

положення»,  Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  

постійної комісії з питань земельних відносин і розвитку підприємництва ,  сільська  рада 

 

В ИР І Ш И Л А : 

 

         1.Надати дозвіл ВАТ «Волиньагропоставка»  на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки,  що розташована в 

с.Рованці вул.Перемоги, 87. 

         2. ВАТ «Волиньагропоставка»  розробити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на затвердження до  сільської 

ради. 

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

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

екології.       

      

 

 

Сільський  голова                                                                                      С.О. Яручик 

 
  

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/163 

        с.Боратин          

 

Про надання дозволу на розроблення 

паспорта прив’язки тимчасових споруд 

для провадження підприємницької 

діяльності  Гамулі О.М. 
 

 

         Розглянувши   заяву  громадянина Гамули  Олександра  Миколайовича про надання 

дозволу  на розроблення паспорта прив’язки  тимчасових  споруд для провадження 

підприємницької діяльності на власній  земельній  ділянці та керуючись  ст.26, 31 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10,16 Закону України « Про благоустрій 

населених пунктів», ст.28 Закону України «Про врегулювання містобудівної діяльності», 

ст.123 Земельного  Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від  26 серпня 

2009 року № 982 « Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм  для 

провадження підприємницької діяльності», сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       Дати дозвіл  громадянину  Гамулі  Олександру  Миколайовичу на розроблення  паспорта  

прив’язки тимчасових   споруд для провадження підприємницької діяльності на власній 

земельній  ділянці в селі Рованці  Луцького району Волинської області.     

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          С.О. Яручик                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

        
24.12.2019  № 13/164                                               

          с.Боратин    

                                   

     

Про надання дозволу на внесення 

змін в план детального планування  

житлового кварталу «Амбулаторія». 

 

 

       Розглянувши клопотання  громадської організації  «АГАПЕ Україна»  про надання 

дозволу на внесення змін в план детального планування  житлового кварталу «Амбулаторія», 

ліквідувавши дорогу, в зв’язку з розширенням діяльності реабілітаційного комплексу,  що 

знаходиться в с. Боратин по вулиці Педагогічній, 14 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 громадській організації  «АГАПЕ Україна» на надання дозволу на внесення 

змін в план детального планування  житлового кварталу «Амбулаторія», ліквідувавши дорогу, 

в зв’язку з розширенням діяльності реабілітаційного комплексу,  що знаходиться в с. Боратин 

по вулиці Педагогічній, 14  Луцького району Волинської області. 

        2. План детального планування  житлового кварталу «Амбулаторія», із внесеними 

змінами,  подати на затвердження в установленому законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик                   

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019  № 13/165                                               

          с.Боратин    

                                   

 

Про внесення змін в рішення  

сільської ради № 11/172 від 03.10.2019 

« Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого  

селянського господарства Тихнюку М.С.  

 

 

         Розглянувши заяву гр. Тихнюка  Миколи Степановича про внесення змін в рішення 

сільської ради № 11/172 від 03.10.2019 « 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», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська  рада  

                                            

ВИРІШИЛА: 

 

          1.Внести зміни  в рішення  сільської ради № 11/172 від 03.10.2019 « Про  надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства»,    а саме:  в пункті 1 рішення  

слова «площею 0,13 га» замінити на «площею  0,1550 га», .  

          2. Всі інші пункти  рішення залишити без змін.   

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста землевпорядника  

Саченка Я.Г. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                      С.О. Яручик 

 

 

 

 



 

 

 

‘            

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 24.12.2019  № 13/166                                               

          с.Боратин    

   

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки.  

 

          Розглянувши  клопотання релігійної громади ЦХВЄП «Віфанія» про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки, площею 0,49 га, що перебуває в постійному користуванні для 

обслуговування  будівель релігійної громади  в с.Рованці та  керуючись п.34 ст. 26  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу 

України, п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні 

положення»,  Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  

постійної комісії з питань земельних відносин і розвитку підприємництва,  сільська  рада 

 

В ИР І Ш И Л А : 

 

         1.Надати дозвіл релігійній громаді ЦХВЄП «Віфанія» на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки  

площею 0,49 га, що розташована в с.Рованці Луцького району Волинської області. 

         2.Релігійній  громаді ЦХВЄП «Віфанія»  розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на 

затвердження до  сільської ради. 

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

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

екології.       

      

 

 

Сільський  голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/167 

        с.Боратин          

 

Про надання дозволу на розроблення 

паспорта прив’язки тимчасової споруди 

для провадження підприємницької 

діяльності  Данилюку Р.В. 

 

 

         Розглянувши   заяву  громадянина Данилюка  Романа Вікторовича про надання дозволу  

на розроблення паспорта прив’язки  тимчасової  споруди для провадження підприємницької 

діяльності на власній  земельній  ділянці в с.Промінь та керуючись  ст.26, 31 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10,16 Закону України « Про благоустрій 

населених пунктів», ст.28 Закону України «Про врегулювання містобудівної діяльності», 

ст.123 Земельного  Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від  26 серпня 

2009 року № 982 « Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм  для 

провадження підприємницької діяльності», сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       Дати дозвіл  громадянину  Данилюку  Роману Вікторовичу на розроблення  паспорта  

прив’язки тимчасової   споруди  для провадження підприємницької діяльності на власній 

земельній  ділянці в селі Промінь  Луцького району Волинської області.     

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.12.2019 № 13/168 

        с.Боратин          

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Бойко В.С. 

 

 

       Розглянувши  заяву гр. Бойка  Володимира Степановича 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. Бойку  Володимиру Степановичу 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. Бойко В.С. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

природи та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/169 

с.Боратин 

 

Про приведення у відповідність  

рішення сільської ради згідно 

чинного законодавства.   

 

 

         Розглянувши заяву гр. Приходько  Віри Ростиславівни про приведення у відповідність 

рішення сільської ради про надання їй дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селі Боратин  для будівництва та обслуговування   житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  згідно чинного  законодавства та керуючись ст. 12, 

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

самоврядування в Україні, ст. 50 Закону України  «Про землеустрій» , сільська рада  

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. В зв’язку  із  зміною чинного законодавства визнати таким, що втратило чинність 

рішення сільської ради № 15/10 від 03.04.2008 « Про надання дозволу на розроблення проекту 

відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд»  гр. Приходько  Вірі Ростиславівні.  

           2. Дати дозвіл  на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Приходько  Вірі Ростиславівні  площею  0,1173 га  для будівництва та 

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

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

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

установленому  законодавством порядку. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 .12.2019 № 13/170 

с.Боратин 

 

Про приведення у відповідність  

рішення сільської ради згідно 

чинного законодавства.   

 

 

         Розглянувши заяву гр. Приходько  Валерія  Анатолійовича про приведення у 

відповідність рішення сільської ради про надання йому дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Голишів для будівництва та 

обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і споруд  згідно чинного  

законодавства та керуючись ст. 12, 118, 186 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 50 Закону України  «Про землеустрій», 

сільська рада  

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. В зв’язку  із  зміною чинного законодавства визнати таким, що втратило чинність 

рішення сільської ради № 15/10 від 03.04.2008 « Про надання дозволу на розроблення проекту 

відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд»  гр. Приходько  Валерію Анатолійовичу.  

           2. Дати дозвіл  на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Приходько Валерію Анатолійовичу площею  0,1240 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.  

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

установленому  законодавством порядку. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик    

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 .12.2019 № 13/171 

с.Боратин 

 

Про приведення у відповідність  

рішення сільської ради згідно 

чинного законодавства.   

 

 

         Розглянувши заяву гр. Гнасюк  Ірини Віталіївни про приведення у відповідність рішення 

сільської ради про надання їй дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Боратин для будівництва та обслуговування   житлового будинку, 

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

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

Україні, ст. 50 Закону України  «Про землеустрій», сільська рада  

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. В зв’язку  із  зміною чинного законодавства визнати таким, що втратило чинність 

рішення сільської ради № 15/10 від 03.04.2008 « Про надання дозволу на розроблення проекту 

відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд»  гр. Гнасюк  Ірині Віталіївні.  

           2. Дати дозвіл  на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Гнасюк  Ірині  Віталіївні площею  0,12 га  для будівництва та 

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

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

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

установленому  законодавством порядку. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/172 

с.Боратин 

 

Про приведення у відповідність  

рішення сільської ради згідно 

чинного законодавства.   

 

 

         Розглянувши заяву гр. Марчик  Світлани Ярославівни про приведення у відповідність 

рішення сільської ради про надання їй дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селі Голишів для будівництва та обслуговування   житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  згідно чинного  законодавства та керуючись ст. 12, 

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

самоврядування в Україні, ст. 50 Закону України  «Про землеустрій», сільська рада  

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. В зв’язку  із  зміною чинного законодавства визнати таким, що втратило чинність 

рішення сільської ради № 15/10 від 03.04.2008 « Про надання дозволу на розроблення проекту 

відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд»  гр. Марчик  Світлані Ярославівні.  

           2. Дати дозвіл  на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Марчик  Світлані Ярославівні площею  0,12 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.  

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

установленому  законодавством порядку. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 № 13/173 

с.Боратин 

 

Про приведення у відповідність  

рішення сільської ради згідно 

чинного законодавства.   

 

 

         Розглянувши заяву гр. Мартинюк  Валентини Олександрівни про приведення у 

відповідність рішення сільської ради про надання їй дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Новостав для будівництва та 

обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і споруд  згідно чинного  

законодавства та керуючись ст. 12, 118, 186 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 50 Закону України  «Про землеустрій», 

сільська рада  

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. В зв’язку  із  зміною чинного законодавства визнати таким, що втратило чинність 

рішення сільської ради № 10/15 від 03.04.20076 « Про надання дозволу на розроблення проекту 

відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд»  гр. Мартинюк Валентині Олександрівні.  

           2. Дати дозвіл  на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Мартинюк  Валентині Олександрівні площею  0,15 га  для будівництва 

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

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

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

установленому  законодавством порядку. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик    

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 .12.2019 № 13/174 

с.Боратин 

 

Про приведення у відповідність  

рішення сільської ради згідно 

чинного законодавства.   

 

 

         Розглянувши заяву гр. Максимчука Володимира Олександровича про приведення у 

відповідність рішення сільської ради про надання їй дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Новостав для будівництва та 

обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і споруд  згідно чинного  

законодавства та керуючись ст. 12, 118, 186 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 50 Закону України  «Про землеустрій», 

сільська рада  

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. В зв’язку  із  зміною чинного законодавства визнати таким, що втратило чинність 

рішення сільської ради № 5/5 від 18.10.2006 « Про надання дозволу на розроблення проекту 

відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд»  гр. Максимчуку Володимиру Олександровичу.  

           2. Дати дозвіл  на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Максимчуку Володимиру Олександровичу площею  0,15 га  для 

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

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

користування.  

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

установленому  законодавством порядку. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик    

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019  № 13/175                                               

          с.Боратин    

                                   

 

Про внесення змін в рішення  

сільської ради № 6/167 від 23.11.2018 

«Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для обслуговування 

складських приміщеньта інших будівель  

Данилюк В.О.» 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Данилюк  Валентини Олександрівни про внесення змін в рішення 

сільської ради № 6/167 від 23.11.2018 «Про  надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування 

складських приміщеньта інших будівель»  та керуючись п.34 ст.26,  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології сільська  рада  

                                            

ВИРІШИЛА: 

 

          1.Внести зміни  в рішення  сільської ради № 6/167 від 23.11.2018 «Про  надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для обслуговування складських приміщень  та інших будівель»,    а саме:  в пункті 1 

рішення  слова «для обслуговування складських приміщень та інших будівель» 

замінити на «для обслуговування автозаправки» .  

          2. Всі інші пункти  рішення залишити без змін.   

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста землевпорядника  

Саченка Я.Г. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

УКРАЇНА 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬ КОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

                                 

 24.12.2019  № 13/176                                               

          с.Боратин    

                                   

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних  ділянок та передачу  

її в оренду ПрАТ «Волиньобленерго». 

 

             Розглянувши проект землеустрою щодо відведення  земельних  ділянок в оренду,  

терміном на  49 років,  ПрАТ «Волиньобленерго»  для будівництва, обслуговування і 

експлуатації опор повітряної  лінії електропередач  ЛЕП - 10 кВ Л 112та трансформаторної 

підстанції (ЩТП-10/04 кВ) загальною площею 0,0055 га в с.Голишів  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.  Затвердити, розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ПрАТ «Волиньобленерго» в оренду, терміном  на  49  років,  для будівництва, обслуговування 

і експлуатації опор повітряної  лінії електропередач  ЛЕП - 10 кВ Л 112 та  трансформаторної 

підстанції (ЩТП-10/04 кВ) загальною площею 0,0055 га: 

кадастровий номер 0722880700: 02:001:6491, площа 0,0011 га 

кадастровий номер 0722880700: 02:001:6492, площа 0,0011 га 

кадастровий номер 0722880700: 02:001:6493, площа 0,0011 га 

кадастровий номер 0722880700: 02:001:6494, площа 0,0011 га 

кадастровий номер 0722880700: 02:001:6495, площа 0,0011 га, 

які знаходяться  в с.Голишів Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області 

. 

Класифікація видів цільового призначення  згідно КВЦПЗ – секція j 14.02 

            2. Передати ПрАТ «Волиньобленерго»  в оренду,  терміном на 49  років , земельні 

ділянки, загальною площею 0,0055 га:  

кадастровий номер 0722880700: 02:001:6491, площа 0,0011 га 

кадастровий номер 0722880700: 02:001:6492, площа 0,0011 га 

кадастровий номер 0722880700: 02:001:6493, площа 0,0011 га 

кадастровий номер 0722880700: 02:001:6494, площа 0,0011 га 

кадастровий номер 0722880700: 02:001:6495, площа 0,0011 га, 

для будівництва, обслуговування і експлуатації опор повітряної  лінії електропередач  ЛЕП - 

10 кВ Л 112 та  трансформаторної підстанції (ЩТП-10/04 кВ), які знаходяться  в с.Голишів 

Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області . 



 

 

 

 

        3. Затвердити орендну плату за земельні ділянки  в розмірі 3% від нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок в рік. Оплату проводити на бюджетний рахунок Боратинської 

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

        4. Доручити сільському голові  Яручику С.О. укласти від імені ради договір оренди 

земельних ділянок на затверджених умовах, визначених в п.п.2,3 даного рішення. 

        5. Зобов’язати  ПрАТ «Волиньобленерго» :  

                1) в місячний термін  після затвердження проекту відведення земельних ділянок 

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 ПрАТ «Волиньобленерго». залишити на 

зберігання в управлінні Держкомзему у Луцькому районі. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                         С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

УКРАЇНА 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬ КОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

             

24.12.2019  № 13/177                                               

          с.Боратин    

                                   

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних  ділянок та передачу  

її в оренду ПрАТ «Волиньобленерго». 

 

             Розглянувши проект землеустрою щодо відведення  земельних  ділянок в оренду,  

терміном на  49 років,  ПрАТ «Волиньобленерго»  для будівництва, обслуговування і 

експлуатації опор повітряної  лінії електропередач  ЛЕП - 10 кВ Л 47-02 та трансформаторної 

підстанції (ЩТП-10/04 кВ) загальною площею 0,0025 га в с.Вербаїв 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.  Затвердити, розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ПрАТ «Волиньобленерго» в оренду, терміном  на  49  років,  для будівництва, обслуговування 

і експлуатації опор повітряної  лінії електропередач  ЛЕП - 10 кВ Л 47-02 та  трансформаторної 

підстанції (ЩТП-10/04 кВ) загальною площею 0,0025 га: 

кадастровий номер 0722885100: 02:001:5061, площа 0,0011 га 

кадастровий номер 0722885100: 02:001:5062, площа 0,0011 га 

кадастровий номер 0722885100: 02:001:5063, площа 0,0003 га, 

які знаходяться  в с.Вербаїв Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області 

. 

Класифікація видів цільового призначення  згідно КВЦПЗ – секція j 14.02 

            2. Передати ПрАТ «Волиньобленерго»  в оренду,  терміном на 49  років , земельні 

ділянки, загальною площею 0,0025 га:  

кадастровий номер 0722885100: 02:001:5061, площа 0,0011 га 

кадастровий номер 0722885100: 02:001:5062, площа 0,0011 га 

кадастровий номер 0722885100: 02:001:5063, площа 0,0003 га, 

для будівництва, обслуговування і експлуатації опор повітряної  лінії електропередач  ЛЕП - 

10 кВ Л 47-02  та  трансформаторної підстанції (ЩТП-10/04 кВ), які знаходяться  в с.Вербаїв 

Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області . 



 

 

 

       3. Затвердити орендну плату за земельні ділянки  в розмірі 3% від нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок в рік. Оплату проводити на бюджетний рахунок Боратинської 

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

            4. Доручити сільському голові  Яручику С.О. укласти від імені ради договір оренди 

земельних ділянок на затверджених умовах, визначених в п.п.2,3 даного рішення. 

            5. Зобов’язати  ПрАТ «Волиньобленерго» :  

                1) в місячний термін  після затвердження проекту відведення земельних ділянок 

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 ПрАТ «Волиньобленерго». залишити 

на зберігання в управлінні Держкомзему у Луцькому районі. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 24.12.2019  № 13/178                                               

          с.Боратин    

Про затвердження експертної грошової  

оцінки земельної ділянки та продаж  її  

у власність Москвичу В.С. 

 

            Розглянувши звіт  про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення, площею  1,0813 га, яка намічається для продажу у 

власність Москвичу Віталію Степановичу  для обслуговування та експлуатації  основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства  в селі Боратин   та  керуючись п.34 

ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.12, 82, 127, 151 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. Затвердити  звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення  для обслуговування та експлуатації  основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства  Москвича  Віталія Степановича,  

площею  1,0813 га, що знаходиться  в  селі Боратин  Луцького району Волинської області  для 

продажу  її у власність . 

           2. Продати у власність Москвичу  Віталію  Степановичу  земельну ділянку, площею  

1,0813 га для обслуговування та експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємства, що знаходиться  в селі Боратин  Боратинської  сільради Луцького району 

Волинської області. 

           3. Затвердити ціну продажу  земельної ділянки площею 1,0813 га в сумі   

491343  гривні  ( Чотириста дев’яносто одна тисяча триста сорок три ) гривні, згідно експертної 

грошової оцінки .                

           4. Доручити сільському голові Яручику С.О. укласти від імені ради договір купівлі-

продажу  земельної ділянки на затверджених умовах, визначених в п.1,2, 3   даного рішення. 

           5. Після  нотаріального посвідчення  договору купівлі-продажу  земельної ділянки,  в 

місячний термін сплатити кошти  на рахунок Боратинської сільської ради.                         

           6 . За несвоєчасну сплату коштів, нараховувати пеню в розмірі 0.2%  за кожний день 

прострочки. 

           7.  Зобов”язати Москвича В.С.   : 

                7.1. Після сплати вартості земельної ділянки, замовити в Луцькому районному 

управлінні Держгеокадастру  виготовлення документів, що посвідчують право власності на 

земельну ділянку та зареєструвати у визначеному  Законом порядку. 

                7.2. Виконувати обов”язки землекористувача відповідно до вимог ст.96 

Земельного Кодексу України . 

                  8. Матеріали по відведенню земельної ділянки  Москвичу В.С.  залишити на 

зберігання в управлінні Держгеокадастру  у Луцькому районі. 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 24.12.2019  № 13/179                                               

          с.Боратин    

 

Про надання дозволу на реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

 

 

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

ст.12, 82, 127, 151 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 : 

 

            Надати дозвіл на реєстрацію права власності  на земельну ділянку площею 0,12 га, для 

городництва, яка знаходиться  в селі Боратин  Луцького району Волинської області  за  

Боратинською сільською радою Луцького району Волинської області. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2019  № 13/180                                               

          с.Боратин    

 

Про надання дозволу на поділ 

земельної  ділянки. 

 

 

            Відповідно до  п.34 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  

ст.12, 82, 127, 151 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 : 

 

            Надати дозвіл на поділ земельної ділянки  для обслуговування  господарського двору з 

метою надання частини її в оренду  для обслуговування бетонного вузла  по вулиці 

Шкільній,74 в селі Боратин Луцького району Волинської області. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                         С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019  № 13/182                                               

          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). Куприсю Ярославу Миколайовичу - на присадибну земельну ділянку, площею  

0,12 га,   що розташована в селі Голишів. 

            2). Лавренчук  Ірині Володимирівні - на присадибну  земельну ділянку, площею  

0,15 га  що розташована в селі Боратин. 

            3). Марчук  Галині Миколаївні  – на присадибну  земельну ділянку, площею 0,03 га, що 

розташована в селі Боратин. 

            4). Москвич Ганні Антонівні   – на присадибну земельну ділянку,  площею 0,25 га,  що 

розташована в селі  Рованці. 

         2. Вказаним в п.1 цього рішення громадянам розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та подати їх на 

затвердження до  сільської ради. 

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

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

екології.       

 

Сільський  голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    24.12.2019 № 13/183 

      с.Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва житлового будинку,  

господарських будівель та споруд 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян: Лебедюк Тетяни Володимирівни про 

заміну рішення сільської ради №15/10 від 03.04.2008 р. «Про надання дозволу на розроблення 

проекту відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в с. Рованці»  і видачу його на сина Лебедюка Сергія 

Вікторовича, та Лебедюка Сергія Вікторовича про надання   дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної   ділянки  для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Рованці, яка виділялась його матері 

Лебедюк Тетяні Володимирівні, 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. Лебедюк Тетяні Володимирівні в заміні рішення сільської ради 

№15/10 від 03.04.2008 р. «Про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в с. Рованці». 

            2.  Відмовити гр. Лебедюку Сергію Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,24 га   для будівництва та 

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

виділялась його матері Лебедюк Тетяні Володимирівні. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О. Яручик 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019  № 13/185                                               

          с.Боратин    

                                   

 

Про внесення змін в рішення Баївської 

сільської ради № 38/4 від 18.07.2014 

«Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого  

селянського господарства» 

 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Зайчука  Ігоря Богдановича  про внесення змін в рішення 

Баївської сільської ради № 38/4 від 18.07.2014 «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології сільська  рада  

                                            

ВИРІШИЛА: 

 

          1.Внести зміни  в рішення  сільської ради № 38/4 від 18.07.2014 «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства» ,   а саме:  в пункті 1 рішення  

слова «село Городище-1 » замінити на «село Городище».  

          2. Всі інші пункти  рішення залишити без змін.   

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста землевпорядника  

Мороз М.П. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

                                                          

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 №13/186 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Жака І.Й. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Жака Івана Йосиповича про надання дозволу на 

складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого 

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

самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

рівноцінній площі  в с. Голишів гр. Жаку Івану Йосиповичу  та  внести пропозицію по даному  

питанню  на розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 №13/187 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Кирильчука О.Л. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Кирильчука Олександра Леонідовича про надання 

дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення 

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

самоврядування в Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,15 га  для ведення  особистого селянського господарства в с. Рованці гр. Кирильчуку 

Олександру Леонідовичу та  внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  чергової 

сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик  

 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 №13/188 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Кирильчука І.Л. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Кирильчука Ігора Леонідовича про надання 

дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення 

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

самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,15 га  для ведення  особистого селянського господарства в с. Рованці гр. Кирильчуку 

Ігору Леонідовичу та  внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О. Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 №13/189 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Кулика В.С. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Кулика Валерія Сергійовича про надання дозволу 

на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  та керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,12 га  для будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд  в  

с. Рованці гр. Кулику Валерію Сергійовичу та  внести пропозицію по даному  питанню  на 

розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                               С.О.Яручик  

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 №13/190 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Сільчука С.С. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Сільчука Сергія Сергійовича про надання дозволу 

на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення 

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

самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 2,0 га  для ведення  особистого селянського господарства в оренду в с. Голишів  

гр. Сільчуку Сергію Сергійовичу та  внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  

чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик  

 

 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    24.12.2019 № 13/191 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Мудрика В.А. та Шудри І.О. 

 

                 Розглянувши та обговоривши заяви  громадян: Мудрика Василя Антоновича про 

відмову від користування земельною ділянкою площею 0,12 га  для будівництва житлового 

будинку, господарських будівель та споруд на користь Шудри Івана Олександровича та 

Шудри Івана Олександровича про надання   дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної   ділянки  для  будівництва житлового будинку, господарських 

будівель та споруд площею 0,12 га в селі Боратин, що була виділена Мудрику Василю 

Антоновичу та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

                Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,12 га  для будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд в 

с. Боратин гр. Шудрі Івану Олександровичу та  внести пропозицію по даному  питанню  на 

розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О. Яручик 

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 №13/192 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Наконечного Л.М. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Наконечного Любомира Миколайовича про 

надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд  та керуючись  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,25 га  для будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд  в  

с. Городище гр. Наконечному Любомиру Миколайовичу та  внести пропозицію по даному  

питанню  на розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О. Яручик  

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 №13/193 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Данилюк М.М. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Данилюк Марії Миколаївни про надання дозволу 

на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  та керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,25 га  для будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд  в  

с. Баїв гр. Данилюк Марії Миколаївні та  внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  

чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик  

  



 

 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 №13/194 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяв  Сопронюка О.А. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви гр. Сопронюка Олександра Анатолійовича про 

надання дозволу на складання  проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

індивідуального садівництва  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

площею 0,05 га та 0,06 га для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

«Промінь»   в с. Промінь гр. Сопронюку Олександру Анатолійовичу та  внести пропозицію по 

даному  питанню  на розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик  

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 №13/195 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  ТзОВ «Мрія Старосілля» 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву ТзОВ «Мрія Старосілля» про надання дозволу на 

складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для обслуговування 

пункту технічного обслуговування та піднавісу для сільгосптехніки  та керуючись  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування пункту технічного обслуговування та піднавісу для сільгосптехніки  в  

с. Мстишин ТзОВ «Мрія Старосілля» та  внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  

чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О. Яручик  

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 №13/199 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Калькової Н.Ю. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Калькової Наталії Юріївни про надання дозволу 

на складання  технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки  для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд  та керуючись  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки  площею 0,25 га  для будівництва житлового будинку, господарських будівель та 

споруд  в с. Боратин гр. Кальковій Наталії Юріївні та  внести пропозицію по даному  питанню  

на розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О. Яручик  

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 №13/200 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Радь С.І. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Радь Світлани Ігорівни про надання дозволу на 

складання  технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки  для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  та керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки  площею 0,25 га  для будівництва житлового будинку, господарських будівель та 

споруд  в с. Боратин гр. Радь Світлані Ігорівні та  внести пропозицію по даному  питанню  на 

розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О. Яручик  

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 №13/201 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Ткачука В.М. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Ткачука Василя Миколайовича про надання 

дозволу на складання  технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки  для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд  та керуючись  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки  площею 0,25 га  для будівництва житлового будинку, господарських будівель та 

споруд  в с. Боратин гр. Ткачуку Василю Миколайовичу та  внести пропозицію по даному  

питанню  на розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О. Яручик  

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 №13/202 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Тихого О.С. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Тихого Олександра Степановича про надання 

дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд  та керуючись  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,12 га  для будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд на 

території Боратинської сільської ради гр. Тихому олександру Степановичу  та  внести 

пропозицію по даному  питанню  на розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О. Яручик  

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 №13/203 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Петрука Р.І. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Петрука Ростислава Івановича про заміну рішення 

сільської ради № 19/25 від 25.12.2008 р. «Про надання дозволу на складання  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в с. Рованці»  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість 

заміни рішення сільської ради № 19/25 від 25.12.2008 р. «Про надання дозволу на  складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в с. Рованці»  гр. Петруку Ростиславу Івановичу та  внести 

пропозицію по даному  питанню  на розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                               С.О. Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 24.12.2019 № 13/204 

      с.Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських 

будівель і споруд. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання   дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  для  будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд   та керуючись  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,40 Земельного кодексу 

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

території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, у зв’язку з відсутністю  

вільних земельних ділянок, за результатами голосування,  сільська рада 

                                                             

В И Р І Ш И Л А: 

 

           1. Відмовити гр. Шляхтур Надії Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської 

ради. 

Відмовити гр. Романчук Лілії Михайлівні 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. Марчуку Вадиму Олександровичу в наданні дозволу  на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

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

            Відмовити гр. Вігірінському Миколі Анатолійовичу 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. Рованці або 

Боратин. 

            Відмовити гр. Гонтару Олександру Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

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

            Відмовити гр. Стецюку Роману Сергійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1962 га   для будівництва та 

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



 

 

 

Відмовити гр. Костюк Людмилі Федорівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

Відмовити гр. Каленюк Оксані Леонідівні 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. Каленюк Надії Каленіківні 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. Каленюку Павлу Леонідовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

Відмовити гр. Тарасюк Олені Вікторівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

Відмовити гр. Радавському Віктору 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. 

Відмовити гр. Малиновському Миколі Борисовичу 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. Драннікову Юрію Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

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

Рованці. 

Відмовити гр. Марчуку Євгенію 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 в с. Боратин.  

Відмовити гр. Коносевичу Андрію 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. Боратин.  

Відмовити гр. Терещуку Василю Марковичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської 

ради в рахунок городу. 

Відмовити гр. Пастернаку Роману Михайловичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,24 га   для будівництва та 

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

Відмовити гр. Павлику Юрію Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

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

Відмовити гр. 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 сільської 

ради. 

Відмовити гр. Карпюк Юлії 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  на території 

Боратинськї ОТГ. 



 

 

 

Відмовити гр. Макарову 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. Голишів. 

Відмовити гр. Васільєвій Дарині Петрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Боратин або Рованці.  

Відмовити гр. Бахарєву Миколі Анатолійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

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

Відмовити гр. Бахарєвій Вікторії Василівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для будівництва та 

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

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. Рованці. 

Відмовити гр. Давидчуку Дмитру 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. Терещук Світлані Адамівні 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. Волинюку Василю 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  на території 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Кирилюку Олександру Юрійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

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

Відмовити гр. Косенку Павлу Євгеновичу 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. Коновалюк Надії 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. Кондіус Інні Степанівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської ради. 

Відмовити гр. Супруну Віталію 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 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  на території сільської 

ради.  

Відмовити гр. Задорожній Аліні 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. Бондаруку Вадиму Олександровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для будівництва та 

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



 

 

 

Відмовити гр. Тарнавській Лілії 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. Рованці. 

Відмовити гр. Маркевичу Валентину Леонідовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

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

Відмовити гр. Іщику 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  в с. Боратин. 

Відмовити гр. Ганджалі Юрію Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території сільської 

ради. 

Відмовити гр. Дзядук Юлії 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. Борисюк Єфімії Миколаївні 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 існуючих межах села. 

Відмовити гр. Войтюк Тетяні Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   для будівництва та 

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

Відмовити гр. Квятковському Богдану 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  на території 

Боратинської сільської ради. 

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 і 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 і споруд  в с. Рованці. 

Відмовити гр. Мандзиросі Аліні Анатоліївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

Відмовити гр. Васильковському 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  

 в с. Боратин. 

Відмовити гр. Рачуку Володимиру Віталійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Гнасюк Вікторії 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. Голишів. 

Відмовити гр. Зайчук Наталії Михайлівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

Відмовити гр. Маслянці Назару Петровичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

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



 

 

 

Відмовити гр. Баранецькій Лесі 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. Голишів. 

Відмовити гр. Карпенко Нелі Петрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

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

Відмовити гр. Шолотюк Аліні Вікторівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

Відмовити гр. Шолотюку Дмитру Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

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

Відмовити гр. Бандурі Олександру Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

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

Відмовити гр. Морозу 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. Рованці. 

Відмовити гр. Швораку Михайлу Анатолійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,25 га   для будівництва 

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

Відмовити гр. Леоновій Ользі Андріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  замість земельного паю. 

Відмовити гр. Гаврилюк Орисі 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. Новостав. 

Відмовити гр. Бак Анні 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.  

Відмовити гр. Бандурі Світлані Степанівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

Відмовити гр. Оніщуку Віталію Феодосійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

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

Відмовити гр. Кудрі Ярославу 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. Сідловській Світлані Сергіївні 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 на городі. 

Відмовити гр. Струк Наталії Сергіївні 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 на городі. 

Відмовити гр. Вишнер Оксані Олександрівні 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. Чернюк Сергію Михайловичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для будівництва та 

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



 

 

 

Відмовити гр. Слободанюк Аллі Сергіївні 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 

Боратинської сільської ради. 

Відмовити гр. Кацу Руслану Анатолійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської ради. 

Відмовити гр. Хіночик Аліні Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

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

Відмовити гр. Карпевич Людмилі Євгеніївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

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

Відмовити гр. Панчуку Івану Ігоровичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Голишів. 

Відмовити гр. Панчуку Олександру Ігоровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Голишів. 

Відмовити гр. Панчук Наталії Петрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Голишів. 

Відмовити гр. Панчук Інні Петрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Голишів. 

Відмовити гр. 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. Бульбенюку Борису 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. Куртіній Світлані Віталіївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

Відмовити гр. Вовчок Світлані 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. Рованці. 

Відмовити гр. Мошелюк Олені Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,24 га   для будівництва та 

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

Відмовити гр. Гавруку Федору 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. Городище. 

Відмовити гр. Савіку Миколі Сергійовичу 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. Городище. 

Відмовити гр. Саюк Аллі 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. Лучиці. 



 

 

 

 Відмовити гр. Кучмі Дмитру Петровичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

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

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 в с. Мстишин. 

Відмовити гр. Станішевському Олександру Петровичу в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

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

Відмовити гр. Патуті Ірині Василівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,50 га для будівництва та 

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

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик  

 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    24.12.2019 № 13/205 

      с.Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського  

господарства. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання   дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  для  ведення особистого 

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

самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію 

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

благоустрою, охорони природи та екології, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок, 

сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        Відмовити гр. Гонтару Олександру Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Голишів. 

         Відмовити гр. Радавському Олександру Анатолійовичу в наданні дозволу  на 

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

ведення особистого селянського господарства  в селі Боратин. 

          Відмовити гр. Малиновському Миколі Борисовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

особистого селянського господарства  на території Боратинської сільської ради. 

           Відмовити гр. Євтушок Наталії Степанівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин. 

           Відмовити гр. Карпюк Юлії Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для ведення особистого 

селянського господарства  на території Боратинської ОТГ. 

           Відмовити гр. Щегельській Марії Адамівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Новостав. 

           Відмовити гр. Нагорній Вікторії Петрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин. 



 

 

 

           Відмовити гр. Драганчук Тамарі Леонідівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин. 

           Відмовити гр. Лавренчук Ірині Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,36 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Боратин. 

            Відмовити гр. Волинюку Павлу Сергійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,22 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Голишів. 

            Відмовити гр. Беломоіну Борису Валерійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Боратин. 

            Відмовити гр. Марчук Галині Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин. 

             Відмовити гр. Куничнику Геннадію Петровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,18 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Боратин. 

             Відмовити гр. Карпіку Олександру Івановичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Боратин. 

             Відмовити гр. Гаврилюку Віталію Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Новостав. 

             Відмовити гр. Бородач Марії Степанівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин. 

             Відмовити гр. Мельничук Марії Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин. 

             Відмовити гр. Іванюк Ірині Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Новостав. 

 Відмовити гр. Бульбенюк Галині Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Новостав. 

  Відмовити гр. Риковському Дмитру Ярославовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Рованці. 

            Відмовити гр. Вишнеру Вадиму Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Новостав. 

            Відмовити гр. Соломевич Олені Олексіївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин. 

            Відмовити гр. Кузьмі Аллі Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин. 

             Відмовити гр. Сацюк Наталії Анатоліївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в селі Рованці. 



 

 

 

           Відмовити гр. Шустеру Дмитру Валерійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Боратин. 

            Відмовити гр. Бугайчук Юлії Віталіївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Рованці. 

            Відмовити гр. Станішевському Олександру Петровичу в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для 

ведення особистого селянського господарства  в селі Голишів. 

             Відмовити гр. Панчуку Івану Ігоровичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Голишів. 

             Відмовити гр. Панчуку Олександру Ігоровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Голишів. 

             Відмовити гр. Панчук Наталії Петрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Голишів. 

             Відмовити гр. Панчук Інні Петрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Голишів. 

             Відмовити гр. Вальчук Аллі Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин. 

              Відмовити гр. Вальчуку Сергію Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Боратин. 

              Відмовити гр. Казаковій Ользі Борисівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,0 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Промінь. 

              Відмовити гр. Климюку Матвію Павловичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,45 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Коршовець. 

              Відмовити гр. Назарчук Тетяні Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,43 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Коршовець. 

              Відмовити гр. Зайчук Раїсі Самойлівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,40 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Коршовець. 

 Відмовити гр. Пламетюк Наталії Георгіївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Промінь. 

             Відмовити гр. Олексюк Таїсі Василівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Промінь. 

             Відмовити гр. Зотову Юрію Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Мстишин. 

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

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

екології. 

Сільський голова                                                                                                              С.О. Яручик 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.12.2019 №13/206 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Прокопчука Л.С. 

 

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Прокопчука Леоніда Степановича про 

надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

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

місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,40 га  для ведення  особистого селянського господарства  в с. Рованці  

гр. Прокопчуку  Леоніду  Степановичу та  внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  

чергової сесії. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                               С.О. Яручик  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 24.12.2019 № 13/207 

      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. Щегельському Вадиму Павловичу  в наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) площею 

0,20 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в с.Новостав за більшістю  голосів. 

           Відмовити гр. Ісінчуку Роману Олександровичу  в наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки  площею 0,10 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Баїв за більшістю  

голосів. 

            Відмовити гр. Карпуку Миколі Сергійовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки  площею 0,12 га  для комерційного призначення 

(магазин) в с. Боратин за більшістю  голосів. 

            Відмовити гр. Мельник Ірині Андріївні  в наданні дозволу  на розроблення детального 

плану території земельної ділянки  площею 0,1035 га  для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 

будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та 

іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с. 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                                                                                                           С.О. Яручик 



 

 

 

 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 24.12.2019 № 13/208 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення плану детального 

планування території земельної ділянки  

ТзОВ «Солюшенс Менеджмент Груп» 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви  ТзОВ «Солюшенс Менеджмент Груп» про надання   

дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки 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 «Солюшенс Менеджмент Груп» в наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування складу з 

побутовими приміщеннями 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                                                                                                           С.О. Яручик 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    24.12.2019 № 13/209 

      с.Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського  

господарства. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян: Бондарук Людмили Іванівни про 

вилучення земельної ділянки площею 0,50 га  для ведення особистого селянського 

господарства на користь Бондарук Тамари Ярославівни та Бондарук Тамари Ярославівни про 

надання   дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   ділянки  

для  ведення особистого селянського господарства площею 0,50 га в селі Вербаїв, якою 

користується Бондарук Людмила Іванівна 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. Бондарук Тамарі Ярославівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,50 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Вербаїв, якою користувалась Бондарук Людмила Іванівна. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             С.О. Яручик 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 24.12.2019 № 13/210 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для ведення індивідуального садівництва 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву  Гапона Віктора Миколайовича про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію 

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

благоустрою, охорони природи та екології, за результатами голосування, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Гапону Віктору Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального садівництва  

площею 0,07 га в с. Промінь. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                              С.О. Яручик 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 24.12.2019 № 13/211 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для сінокосіння Мартинюку В.В. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Мартинюка Вадима Володимировича про 

надання   дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для сінокосіння 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. Мартинюку Вадиму Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для сінокосіння площею 0,17 га в 

с.Боратин в оренду терміном на 10 р. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 24.12.2019 № 13/212 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського 

господарства Петльосі О.А. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву  Петльохи Ольги Адамівни 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,  сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Петльосі Ользі Адамівні в наданні дозволу  на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,10 га що знаходиться в районі Форту, та земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,10 га, що знаходиться в районі вул. Заводської 

в с. Боратин у зв’язку з тим, що не оформлена спадщина. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                              С.О. Яручик 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 24.12.2019 № 13/213 

      с.Боратин  

    

Про відмову в заміні рішення сільської ради 

№17/9 від 16.09.2008 р. «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці» 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Заєць Валентини Вікторівни про заміну рішення 

сільської ради №17/9 від 16.09.2008 р. «Про надання   дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель 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. Заєць Валентині Вікторівні в заміні рішення сільської ради №17/9 від 

16.09.2008 р. «Про надання дозволу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с. Рованці». 

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

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

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                           С.О. Яручик 

  



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    24.12.2019 № 13/214 

      с.Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського  

господарства в оренду Іванову В.М. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву  громадянина Іванова В.М. про надання   дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для  ведення 

особистого селянського господарства в оренду  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. Іванову В.М. в наданні дозволу  на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

оренду, що прилягає до високовольтної лінії передач та межує з придбаною ним земельною 

ділянкою під житлову забудову. 

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

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

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 



 

 

 

 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 24.12.2019  № 13/215                                               

          с.Боратин 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність Королюк М.О. 
        

            Розглянувши   заяву  гр. Королюк  Марії  Олександрівни 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. Королюк  Марії  Олександрівні, площею 0,1200 га, кадастровий 

номер 0722880700:01:001:8823 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

         2. Передати  гр. Королюк  Марії Олександрівні у  власність земельну ділянку, зазначену 

в  пункті 1 цього рішення. 

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

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

екології. 

               

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                         С.О. Яручик 
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