
                                                                     
                                              БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                                Сьомого    скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

 29. 03 . 2019  №  8/2 

          с. Боратин 

 

Про затвердження  порядку денного 

восьмої сесії  сьомого скликання  

Боратинської сільської ради. 

 

                 Відповідно до  пункту 14 статті  46  Закону України «Про місцеве  самоврядування 

в Україні», сільська рада  

                                       

                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

          Затвердити  для  розгляду восьмої сесії сільської ради такий порядок  денний:  

           

         1. Про обрання комісії для підрахунку голосів поіменного голосування. 

             Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

             Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

         2. Звіт сільського голови про виконання Програми економічного та соціального 

розвитку сільради на 2018 рік . 

             Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

         3. Про Програму  економічного і соціального розвитку сільської ради на 2019 рік.  

             Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         4. Про  затвердження звіту про виконання сільського бюджету за 2018 рік.  

             Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова  

         5. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки обдарованих і талановитих 

учнів Боратинської сільської ради  на 2019-2021 роки.  

            Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова  

        6. Про Програму підвищення ефективності виконання повноважень органами 

казначейства щодо реалізації державної регіональної політики. 

            Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        7. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2018 «Про сільський бюджет 

на 2019 рік»  

            Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        8. Про затвердження Положення про  логопедичний пункт Боратинської 

сільської ради.  

             Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         9. Про подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру.  

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         10. Про утворення робочої групи з розроблення Місцевого плану  дій з управління 

твердими побутовими відходами. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 



           11. Про затвердження Концепції створення та розвитку  Центру   надання   

адміністративних послуг Боратинської сільської ради на 2019 – 2020 роки. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           12. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2019 рік при 

визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок коштів сільського  бюджету 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          13. Про  делегування повноважень виконкому сільської ради щодо прийняття рішень, 

що стосуються Центру надання адміністративних послуг. 

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          14. Про внесення змін до структури та чисельності апарату управління сільської ради 

та її виконавчих органів.  

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова  

          15. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Косячнікову А.В. 

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          16. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Воробей А.Д. 

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          17. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Найдичу А.О.. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           18. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Дарчуку В.В.     

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           19. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Бега С.В.     

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           20. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Шевчуку С.Л.. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           21. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Сітусі В.П. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            22. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Торчинському С.Г. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           23. Про  затвердження   проекту землеустроющодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Понурку П.Є. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           24. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Белящуку П.В. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           25. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Домовєсовій С.М. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           26. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Ващуку В.П. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            27. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Кравчук О.М. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            28. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  



ділянки у власність Дорощуку Я.А.  

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            29. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Мотлюк А.В. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            30. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Зозулі В.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            31. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Смітюх Л.В. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова  

            32. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Кармушаковій М.О. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова  

            33. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Веремійчуку О.О. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова  

            34. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Олійнику О.П. 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова  

            35. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Березнюку В.Н. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова  

            36. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Зайчук В.О. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            37. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Мандзиросі  О.М. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            38. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Степасюку Г.А. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            39. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Борисюк Є.М. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            40. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Любохинець  І.М. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            41. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Зозулі  Д.В. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           42. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки в оренду для сінокосінні і випасання худоби Мацик-Пашко І.В.  

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           43 Про  затвердження   проекту землеустрою  щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність  для індивідуального садівництва Тихому В.С.. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки(цільове призначення якої змінюється) Кузьміній І.С. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки(цільове призначення якої змінюється ) Локачук Т.В. 



                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки(цільове призначення якої змінюється) Цейку Б.А. 

                  Інформує: Яручик С.О.  – сільський голова  

           47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки(цільове призначення якої змінюється) Чернецькій В.Б. 

                  Інформує: Яручик С.О.  – сільський голова  

           48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її  у власність Місюку Ю.С.    

                  Інформує: Яручик С.О.  – сільський голова 

           49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та  передачу її  у власність Куліш Г.П..    

                    Інформує: Яручик С.О.  – сільський голова 

           50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

                 Інформує: Яручик С.О.  – сільський голова 

           51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її  у власність Магдюк Є.М.    

                    Інформує: Яручик С.О.  – сільський голова 

           52. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

                    Інформує: Яручик С.О.  – сільський голова 

           53. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної 

ділянки у власність Куденчуку О.М. 

                    Інформує: Яручик С.О.  – сільський голова 

           54. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної 

ділянки у власність Ованесян Г.Г. 

                    Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           55. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної 

ділянки в оренду  Лихач О.М.. 

                    Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           56. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність для індивідуального садівництва Новіку О.М. 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           57. Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її  у власність Мерчуку С.Ю..    

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          58. Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її  у власність Чикалюк О.П.    

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          59. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  Яцюк О.В. 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          60. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд Стасюк  В.С. 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           61. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд Сокол А.А. 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           62. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд Тимощук В.Є. 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 



           63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної   

ділянки у власність Хілусі  І.Д. 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           64. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та  передачу її  у власність  Гілієвіч О.Н.    

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            65. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та  передачу її  у власність  Площинській Л.Д. 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            66. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) Полонківському СТ в с. 

Коршовець.     

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            67. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) Полонківському СТ в с. 

Лучиці.  

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           68. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку, 

господарських будівель   і   споруд Cахаруку М.М. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          69. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель  і   споруд  Ліхвану  М.І. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова      

          70. Про внесення змін в договори оренди земельних ділянок  СГТОВ  Україна.  

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова      

          71. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  обслуговування житлового   будинку, 

господарських будівель   і   споруд Янчук А.А. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          72. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель   і   споруд Рудницькому В.О. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          73. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку, 

господарських будівель   і   споруд Королюк Н.П. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          74. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель   і   споруд  Цвид С.М. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          75. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель   і   споруд Шевчуку В.В. 

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         76. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель   і   споруд Суслик  Л.В. 

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         77. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 



земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель   і   споруд Жук М.І. 

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        78. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд  Лавринюк Т.П. 

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

       79. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд  Іванюку А.Ю. 

              Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        80. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд  Сахнюку В.Л. 

              Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        81. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд  Супрунюку  Р.П.. 

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         82. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель  і споруд  Бондаруку  С.О. 

              Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        83. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд  Копетюку Т.С. 

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         84. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд  Омельчук М.В. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          85. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд  Чирук Л.П. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          86. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку, 

господарських будівель  і споруд  Корольчук Г.В.    

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         87. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель  і споруд  Медвєдєву Е.О.      

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         88. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку, 

господарських будівель  і споруд  Зозулі Ю.П.      

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          89. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку, 

господарських будівель  і споруд  Якимюку А.Ю.      

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 



         90. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Бега С.В.      

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         91. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Мирончуку О.Л.      

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         92. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Павлюк І.А.      

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         93. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Мазурок М.О.  

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          94. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Мельничуку В.І.  

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         95. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Сюйві В.А.  

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          96. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Шемчук М.С. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          97. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Ілько А.В. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          98. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Лисенко О.А. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         99.  Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Туровському А.О.  

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

       100.  Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  індивідуального садівництва  Кулику  М.І. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        101. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Мицалюк Р.Г. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        102. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  Ільчук А.В. 

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

       103. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  Букало М.П. 

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

       104. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Коник  Г.О. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

       105.  Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Подюченко В.П. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

       106. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Ханас  С.М. 



               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

       107. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Коробко Ю.О. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

       108. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Гілієвіч О.Н. 

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

       109. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Петриченко О.Т. 

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова     

      110. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Кривич Х.А. 

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

      111. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Кривич  І..А. 

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

       112. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Площинській Л.Д. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

       113. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Патуті  Д.М. 

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

       114. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Терпіль І.П. 

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

       115. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  Врублевській М.П. 

               Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

       116. Про надання дозволу на влаштування акумулюючої водойми в селі Баїв гр. 

Поліщуку О. В. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        117. Про надання дозволу на влаштування акумулюючої водойми в селі Баїв гр. 

Поліщук Н. В. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         118. Про надання дозволу на встановлення малої архітектурної споруди для ведення 

підприємницької діяльності Котенжі Б.Ю. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         119. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Кот А.В. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        120. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Шозді  П.М. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

       121. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування магазину Білецькій Т.В. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        122. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової  інфраструктури, 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської  забудови, 



які використовуються  для здійснення  підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної  з 

отриманням прибутку) Смолці М.В. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        123. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Ліщук  М.М.  

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        124. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Ривачуку П.В.  

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

       125. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Москвич  Н.В. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         126. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Шевчуку О.П.. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        127. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Зозулі Л.Ф. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        128.  Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для обслуговування магазину в с.Цеперів Мельник М.В. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        129.  Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель  ринкової  інфраструктури  Прохоруку О.Т. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        130. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для розміщення 

автостоянки Смітюху В.І. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        131. Про затвердження детального плану території  земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування шиномонтажу, автомийки, СТО та магазину будматеріалів Смітюху Д.І. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        132. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для розміщення 

автостоянки Смітюху Д.І. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        133. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

обслуговування господарського двору (частина тракторної бригади) Самолюку  О.А. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        134. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

обслуговування приміщення конюшні і водонапірної башти Самолюку О.А. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        135. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі Гальчуну М.Д. 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        136. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємства 

Москвичу В.С. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 



         137. Про внесення змін в рішення сільської ради від 03.08.2018 № 5/95 «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в 

оренду гр. Джулінському Л.В.» 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         138. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель   і   споруд Оксенюк І.О. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         139. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального садівництва   Хільчук Ю.П. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         140. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної   ділянки для   індивідуального садівництва  Самусю В.М. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         141. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної   ділянки для   індивідуального садівництва  Самусь А.М. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         142. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної   ділянки для   індивідуального садівництва  Джус П.П. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         143. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної   ділянки для   індивідуального садівництва  Жарковій Н.Ю. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         144. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального садівництва  Жаркову В.А.  

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         145. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального садівництва  Кулику В.М.  

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         146. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної   ділянки для   індивідуального садівництва  Мисковець  В.І. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          147. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Клебанюк Т.І. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          148. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  Тимощук Т.Є. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         149. Про делегування функції замовника з будівництва та експлуатації електричних 

мереж  житлового масиву в с.Боратин обслуговуючому кооперативу «Боратин-Західний» 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         150. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  Мазурцю Б.Я.  

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          151. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок ПАТ «Волиньобленерго» 

                Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         152. Про звільнення від сплати земельного податку  ГО «Агапе Україна» 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         153. Про звільнення від сплати земельного податку  в/ч 1141 національної гвардії  

України                     



                інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         154. Про внесення в списки на отримання кредиту на будівництво індивідуального  

житлового будинку Радчук  Г.В.    

                інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         155. Про внесення в списки на отримання кредиту на будівництво індивідуального 

житлового будинку Лемчука С.І.    

                інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         156 Про внесення в списки на отримання кредиту на будівництво індивідуального 

житлового будинку  Ільюка Р.І.    

                інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

        157. Про затвердження переліку земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення для продажу права на них на конкурентних засадах (земельних торгах) 

                  інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         158. Про надання дозволу  на розроблення детального плану території земельної 

ділянки, розташованої  в межах населеного пункту Рованці Боратинської сільської ради 

Луцького району Волинської області  

                  інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         159.  Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для   індивідуального садівництва   

                  інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         160. Про надання дозволу на внесення змін до  проекту  детального планування 

території земельних ділянок в селі Рованці.   

                  інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

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

встановлення меж земельних ділянок .  

                  інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         162. Про найменування вулиць. 

                  інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         163. Про найменування вулиць. 

                  інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         164. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для   будівництва   та обслуговування храму в с.Голишів. 

                  інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         165. Про  надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби Кузьміч Н.М. 

                  інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

         166. Про внесення змін в рішення сільської ради № 20/10 від 16.08.2013  «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд Литвинюку В.В.»  

                    інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          167. Про внесення змін в рішення сільської ради № 20/10 від 16.08.2013  «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд Супронюку О.В.» 

                    інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          168. Про внесення змін в рішення сільської ради № 20/10 від 16.08.2013  «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд Максимчук І.В.»  

                    інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 



          169. Про внесення змін в рішення сільської ради № 20/10 від 16.08.2013  «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового буди нку,  

господарських будівель і споруд Палієнко А.В.»  

                     інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           170. Про внесення змін в рішення сільської ради № 20/10 від 16.08.2013  

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд Супронюк С.В.»  

                     інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           171. Про внесення змін в рішення сільської ради № 20/10 від 16.08.2013  

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд Дмитрук О.В.» 

                   інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           172. Про надання дозволу на розроблення схеми розміщення та встановлення 

двохстороннього рекламного  щита ТзОВ «БРЕНДБОРД» 

                       інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           173. Про сприяння в будівництві лінії електропередач ОК «НАДСТИР’Я” 

                       інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           174. Про надання дозволу на реконструкцію магазину-кафетерію Пільо С.Ф. 

                       інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           175. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

Земельної ділянки для будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель   і   споруд Кічуку  Д.Б. 

                      інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           176. Про надання дозволу на влаштування акумулюючої водойми   

в селі Коршовець гр. Дмитруку С.М. 

                    інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           177. Про надання дозволу на влаштування акумулюючої водойми  в селі Коршовець 

гр. Дмитруку С.М. 

                         інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           178. Про  надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для надання в оренду для рибогосподарських потреб в с. Промінь. 

                         інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           179. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

реконструкції частини приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини 

в с.Баїв. 

                    інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            180. Про перенесення розгляду заяви  Максименко М.Ю.  

                       інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            181. Про перенесення розгляду заяви  Переведенчука О.В.  

                       інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            182. Про перенесення розгляду заяви  Климович Т.В.  

                       інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            183. Про перенесення розгляду заяви  Луговського  О.В.  

                       інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            184. Про перенесення розгляду заяви   Кулик Д.В.  

                       інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            185. Про перенесення розгляду заяви   Вігірінського М.А.  

                       інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            186. Про перенесення розгляду заяви   Наумчука  О.М.  



                       інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            187. Про перенесення розгляду заяви   Маковецького  Ю.С.  

                       інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            188. Про перенесення розгляду заяви   Маркевича В.Л. 

                       інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            189. Про перенесення розгляду заяви   Юрченко Н.О. 

                       інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            190. Про перенесення розгляду заяви   Саць А.М. 

                       інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

             191. Про перенесення розгляду заяви Ковальчук Н.С. 

                       інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд. 

                     інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. 

                       інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

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

території земельної ділянки Василюк О.В. 

                       інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                       С.О. Яручик 

 


