
                                                                      
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

29.03.2019_№ 8/16_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

 

             Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   . 

гр.Косячнікову Андрію Васильовичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного 

Кодексу  України, п. 34 ч. 1  п.34 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи позитивне рішення постійної комісії з питань земельних відносин, 

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

Боратинська  сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

           1. Затвердити проект землеустрою щодо ідведення земельної  ділянки . 

гр.Косячнікову Андрію  Васильовичу  площею  0,1200 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 

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

ради, кадастровий номер 0722880700:04:001:7788   для будівництва та обслуговування 

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

цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

           2. Передати у власність земельну ділянку загальною площею ,1200 га  гр. 

Косячнікову Андрію  Васильовичу  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1200 га гр. Косячнікову Андрію  Васильовичу для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та 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 

РІШЕННЯ 

  29.03.2019_№ 8/17                                                                        

 с .Боратин              

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

 

 

       Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. Воробей  

Анатолію  Дмитровичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 

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

позитивне 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. 

Воробей  Анатолію  Дмитровичу  площею  0,1200 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 

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

ради, кадастровий номер 0722880700:04:001:7780   для будівництва та обслуговування 

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

цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

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

 гр. Воробей  Анатолію  Дмитровичу  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1200 га гр. Воробей  Анатолію  Дмитровичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та 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 

РІШЕННЯ 

 29 .03.2019_№ 8/18_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

         

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Найдичу  

Аркадію  Олексійовичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, 

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

враховуючи позитивне 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. 

Найдичу  Аркадію  Олексійовичу  площею  0,1200 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 

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

ради, кадастровий номер 0722880700:04:001:7786   для будівництва та обслуговування 

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

цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

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

 гр. Найдичу  Аркадію  Олексійовичу  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1200 га гр. Найдичу  Аркадію  Олексійовичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та 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 

 

РІШЕННЯ 

 29 .03.2019_№ 8/19_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

         

          Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   гр. Дарчуку 

Валентину  Вікторовичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, 

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

враховуючи позитивне 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. Дарчуку 

Валентину  Вікторовичу  площею  0,1200 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 графа 35 – 

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

кадастровий номер 0722880700:04:001:7787   для будівництва та обслуговування 

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

цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

           2. Передати у власність земельну ділянку загальною площею  0,1200 га  гр. Дарчуку 

Валентину  Вікторовичу  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1200 га гр. Дарчуку Валентину  Вікторовичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та 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 

 

РІШЕННЯ 

  29.03.2019_№ 8/20_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

         

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. Бега 

Сергію Віталійовичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 

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

позитивне 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. Бега Сергію Віталійовичу площею  0,1200 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 графа 35 

– під житловою забудовою), яка знаходиться в с.Рованці Боратинської сільської ради, 

кадастровий номер 0722880700:04:001:7781   для будівництва та обслуговування 

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

цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

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

 гр. Бега Сергію Віталійовичу  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1200 га гр. Бега Сергію Віталійовичу  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та 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 

 

РІШЕННЯ 

  29.03.2019_№ 8/21_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

         

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

гр. Шевчуку  Сергію  Леонідовичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного Кодексу  

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

враховуючи позитивне 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. Шевчуку  Сергію  Леонідовичу  площею  0,2460 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 

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

ради, кадастровий номер 0722880700:04:001:7785 для будівництва та обслуговування 

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

цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

           2. Передати у власність земельну ділянку загальною площею  0,2460 га  

 гр. Шевчуку  Сергію  Леонідовичу  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,2460 га гр. Шевчуку  Сергію  Леонідовичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та 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 

 

РІШЕННЯ 

 29. .03.2019_№ 8/22_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

         

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

гр.  Сітусі  Володимиру  Петровичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного Кодексу  

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

враховуючи позитивне 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. Сітусі  Володимиру  Петровичу  площею  0,2400 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 

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

ради, кадастровий номер 0722880700:04:001:7782 для будівництва та обслуговування 

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

цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

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

 гр. Сітусі  Володимиру  Петровичу  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,2400 га гр. Сітусі  Володимиру  Петровичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та 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 

 

РІШЕННЯ 

 29 .03.2019_№ 8/23_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

         

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

гр. Торчинському Сергію Георгійовичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного 

Кодексу  України, п. 34 ч. 1  п.34 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи позитивне 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. Торчинському Сергію Георгійовичу  площею  0,1200 га  (згідно форми №6-зем рядок 

22 графа 35 – під житловою забудовою), яка знаходиться в с.Рованці Боратинської 

сільської ради, кадастровий номер 0722880700:04:001:7793   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка).  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

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

 гр. Торчинському Сергію Георгійовичу  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1200 га гр. Торчинському Сергію Георгійовичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та 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 

 

РІШЕННЯ 

  29.03.2019_№ 8/24_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

         

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

гр. Понурку  Павлу  Євгеновичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного Кодексу  

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

враховуючи позитивне 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. Понурку  Павлу  Євгеновичу  площею  0,1500 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 графа 

35 – під житловою забудовою), яка знаходиться в с.Новостав  Боратинської сільської ради, 

кадастровий номер 0722880700:03:001:6419   для будівництва та обслуговування 

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

цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

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

 гр. Понурку  Павлу  Євгеновичу   для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1500 га гр. Понурку  Павлу  Євгеновичу  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та 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 

 

РІШЕННЯ 

  29.03.2019_№ 8/25_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

         

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

гр. Белящуку Павлу  Володимировичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного 

Кодексу  України, п. 34 ч. 1  п.34 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи позитивне 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. Белящуку Павлу  Володимировичу  площею  0,1204 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 

графа 35 – під житловою забудовою), яка знаходиться в с.Городище  Боратинської 

сільської ради, кадастровий номер 0722880300:02:001:3432   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка).  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

           2. Передати у власність земельну ділянку загальною площею  0,1204 га  

 гр. Белящуку Павлу  Володимировичу  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1204 га гр. Белящуку Павлу  Володимировичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та 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 

 

РІШЕННЯ 

  29.03.2019_№ 8/26_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

         

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

гр. Домовєсовій  Софії  Миколаївні, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного Кодексу  

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

враховуючи позитивне 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. Домовєсовій  Софії  Миколаївні площею  0,1050 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 

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

ради, кадастровий номер 0722880700:01:001:8605   для будівництва та обслуговування 

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

цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

           2. Передати у власність земельну ділянку загальною площею  0,1050 га  

 гр. Домовєсовій  Софії  Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1050 га гр. Домовєсовій  Софії  Миколаївні  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та 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 

 

РІШЕННЯ 

  29.03.2019_№ 8/27_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

         

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

гр. Ващуку  Віктору  Петровичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного Кодексу  

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

враховуючи позитивне 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. Ващуку  Віктору  Петровичу  площею  0,1000 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 графа 

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

кадастровий номер 0722880700:04:001:7777   для будівництва та обслуговування 

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

цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

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

 гр. Ващуку  Віктору  Петровичу  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1000 га гр. Ващуку  Віктору  Петровичу  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та 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 

 

РІШЕННЯ 

 29 .03.2019_№ 8/28_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

         

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

гр. Кравчук  Ользі  Михайлівні, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного Кодексу  

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

враховуючи позитивне 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. Кравчук  Ользі  Михайлівні  площею  0,1110 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 графа 

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

кадастровий номер 0722880700:04:001:7792   для будівництва та обслуговування 

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

цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

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

 гр. Кравчук  Ользі  Михайлівні  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1110 га гр. Кравчук  Ользі  Михайлівні для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та 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 

 

РІШЕННЯ 

  29.03.2019_№ 8/29_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

         

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

гр. Дорощуку  Ярославу  Анатолійовичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного 

Кодексу  України, п. 34 ч. 1  п.34 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи позитивне 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. Дорощуку  Ярославу  Анатолійовичу  площею  0,1200 га  (згідно форми №6-зем рядок 

22 графа 35 – під житловою забудовою), яка знаходиться в с.Мстишин  Боратинської 

сільської ради, кадастровий номер 0722885100:05:001:4930   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка).  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

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

 гр. Дорощуку  Ярославу  Анатолійовичу  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1200 га гр. Дорощуку  Ярославу  Анатолійовичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та 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 

 

РІШЕННЯ 

 29 .03.2019_№ 8/30_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

         

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

гр. Мотлюк  Ангеліні  Вікторівні, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного Кодексу  

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

враховуючи позитивне 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. Мотлюк  Ангеліні  Вікторівні  площею  0,2168 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 

графа 35 – під житловою забудовою), яка знаходиться в с.Новостав  Боратинської 

сільської ради, кадастровий номер 0722880700:03:001:6431   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка).  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

           2. Передати у власність земельну ділянку загальною площею  0,2168 га  

 гр. Мотлюк  Ангеліні  Вікторівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,2168 га гр. Мотлюк  Ангеліні  Вікторівні  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та 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     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29 .03.2019  №  8/31                                                

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

           

         Розглянувши  заяву  гр.Зозулі  Вячеслава  Володимировича про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  

селянського господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

керуючись ст.ст. 12, 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 № 28/8  від  

28.01.2015 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Зозулі  Вячеславу  Володимировичу, площею  0,3963 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 

графа 5 – рілля), яка знаходиться в с.Лучиці  Боратинської сільської ради,  для  ведення  

особистого селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 04:001: 4673.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,3963  га  громадянину  

Зозулі  Вячеславу  Володимировичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,3963 га   громадянину Зозулі  Вячеславу  Володимировичу  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     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019  №  8/ 32                                                

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

           

         Розглянувши  заяву  гр. Смітюх  Лариси  Володимирівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись 

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

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

земельний кадастр», враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 7/69  від  

22.12.2018 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Смітюх   

Ларисі  Володимирівні, площею  0,0358 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: 7796.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0,0358 га  громадянці 

 Смітюх   Ларисі  Володимирівні,  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,0358 га   громадянці  Смітюх   Ларисі  Володимирівні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                      С.О.  Яручик       

 

           

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 29.03.2019  №  8/33                                                                                                     

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

           

         Розглянувши  заяву  гр.  Кармушакової  Марії  Олександрівни про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  

селянського господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

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

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

державний земельний кадастр», враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології,   сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 13/118  від  

22.09.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

 гр. Кармушаковій  Марії  Олександрівні, площею  0,1800 га (згідно форми  № 6-зем рядок 

21 графа 5 – рілля), яка знаходиться в с.Новостав  Боратинської сільської ради,  для  

ведення  особистого селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 03:001: 6432.                             

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

Кармушаковій  Марії  Олександрівні,  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,1800 га   громадянці  Кармушаковій  Марії  Олександрівні  для  ведення  

особистого селянського господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                      С.О.  Яручик       

 

 

   

 

 

 



     
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 29.03.2019  №  8/34                                                                                                                     

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

           

         Розглянувши  заяву  гр.  Веремійчука  Олександра  Олександровича про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення 

особистого  селянського господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної 

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

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

державний земельний кадастр», враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології,   сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 4/58  від  

30.05.2018 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

 гр. Веремійчуку  Олександру  Олександровичу, площею  0,2728 га (згідно форми  № 6-зем 

рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться в с.Лучиці  Боратинської сільської ради,  для  

ведення  особистого селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 04:001: 4671.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0,2728  га  громадянину 

Веремійчуку  Олександру  Олександровичу,  для ведення особистого селянського 

господарства. 

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

площею 0,2728 га   громадянину  Веремійчуку  Олександру  Олександровичу  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     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 29.03.2019  №  8/35                                                                                        

    с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

           

         Розглянувши  заяву  гр. Олійника  Олександра  Петровича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись 

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

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

земельний кадастр», враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 9/44  від  

10.02.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр.Олійнику 

Олександру  Петровичу, площею  0,1600 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: 7791.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0,1600 га  громадянину 

Олійнику Олександру  Петровичу  для  ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,1600  га   громадянину  Олійнику Олександру  Петровичу  для  ведення  

особистого селянського господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                      С.О.  Яручик       

 

 

                               



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29 03.2019 №  /                                                                                                   

            с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

               Розглянувши  заяву  гр.Ованесьян Галини Гнатівни  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись 

ст.ст. 12, 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  рад 

В И Р І Ш И Л А : 

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

00.00.2019 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Ованесьян 

Галині  Гнатівні , площею  0,30 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

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

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

Кадастровий номер 0722885100: 04:001:4670. 

        2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,30 га  гр. Ованесьян Галині 

Гнатівні  для ведення особистого селянського господарства. 3.  Видати  документи, що 

посвідчують   право  власності  на  земельну  ділянку  площею 0,2972 га гр. Ованесьян 

Галині Гнатівні  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     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 29.03.2019  №  8/ 36                

      с.Боратин 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

                   Розглянувши  заяву  гр. Березнюка  Валерія  Наумовича  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 № 13/87  від  

22.09.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Березнюка  

Валерія  Наумовича   площею  0,1100 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), 

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

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 01:001: 8668.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0,1100 га  громадянину 

Березнюку  Валерію  Наумовичу,  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,1100 га  громадянину  Березнюку  Валерію  Наумовичу  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     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29 .03.2019  №  8/37                                                 

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

Розглянувши  заяву  гр. Зайчук  Валентини  Олександрівни  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись 

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

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

земельний кадастр», враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 3/101  від  

21.08.2018 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Зайчук  

Валентині  Олександрівні  площею  0,0527 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – 

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

особистого селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 03:001: 6417.     

              2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,0527 га  громадянці 

Зайчук  Валентині  Олександрівні,  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,0527 га  громадянці Зайчук  Валентині  Олександрівні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 Сільський   голова                                                                                      С.О.  Яручик       

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29 .03.2019  №  8/ 38                                                

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

Розглянувши  заяву  гр. Мандзирохи  Ольги  Миколаївни  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись 

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

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

земельний кадастр», враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 5/47  від  

03.08.2018 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Мандзиросі  

Ользі  Миколаївні  площею  0,2178  га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), 

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

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 01:001: 8666.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,2178  га  громадянці 

Мандзиросі  Ользі  Миколаївні,  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,2178 га   громадянці Мандзиросі  Ользі  Миколаївні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 Сільський   голова                                                                                                    С.О. Яручик      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29 .03.2019  №  8/ 39                                                

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

Розглянувши  заяву  гр. Степасюка  Георгія  Ананійовича  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись 

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

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

земельний кадастр», враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 2/107  від  

22.12.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Степасюку  

Георгію  Ананійовичу  площею  0,2500 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – 

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

особистого селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 01:001: 8667.                             

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

Степасюку  Георгію  Ананійовичу,  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,2500 га   громадянину Степасюку  Георгію  Ананійовичу  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     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29 .03.2019  №  8/40                                                 

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

Розглянувши  заяву  гр. Борисюк  Єфімії  Миколаївни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись 

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

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

земельний кадастр», враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 2/104  від  

22.12.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Борисюк  

Єфімії  Миколаївні, площею  0,1256 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: 7759.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,1256 га  громадянці 

Борисюк  Єфімії  Миколаївні,  для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

площею 0,1256 га   громадянці Борисюк  Єфімії  Миколаївні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 Сільський   голова                                                                                      С.О.  Яручик       

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29 .03.2019  №  8/41                                                 

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

Розглянувши  заяву  гр. Любохинець  Інни  Миколаївни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись 

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

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

земельний кадастр», враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 4/233  від  

30.05.2005 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Любохинець  

Інні  Миколаївні, площею  0,4262 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка 

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

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 01:001: 8665.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,4262 га  громадянці 

Любохинець  Інні  Миколаївні,  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,4262 га   громадянці Любохинець  Інні  Миколаївні  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 Сільський   голова                                                                                      С.О.  Яручик       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

  

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29 .03.2019  №  8/ 42                                               

      с.Боратин 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

         Розглянувши  заяву  гр.Зозулі Дмитра  Вячеславовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

господарства,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись 

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

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

земельний кадастр», враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська  рада 

 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

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

20.10.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Зозулі Дмитру  Вячеславовичу, площею  0,2000 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 

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

особистого селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 04:001: 4674.                             

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

Зозулі Дмитру  Вячеславичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею0,2000 га   громадянину Зозулі Дмитру Вячеславовичу  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     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29 .03.2019  №  8/43                                                 

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки в оренду. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянкив оренду  

гр. Мацик-Пашко Ірині Вікторівні  та керуючись ст.ст. 12, 93, 124, 125, 186 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», 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 проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в 

довгострокову оренду строком на 10 років громадянці  Мацик-Пашко  Ірині  Вікторівні  

загальною площею  0,3000 га (згідно форми  № 6-зем  графа 12 – пасовище), яка 

знаходиться в с.Новостав  Боратинської сільської ради,  для  сінокосіння та випасання 

худоби. Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.08.    

 Кадастровий номер 0722880700: 03:001: 6430.                             

           2.  Передати  в оренду строком на 10 років  земельну ділянку  площею 0,3000 га  

громадянці Мацик-Пашко  Ірині  Вікторівні,  для сінокосіння та випасання худоби за 

рахунок земель Боратинської сільської ради,  не переданих в оренду і не наданих в 

користування.  

           3. Затвердити орендну плату на земельну ділянку в розмірі 3 %  нормативної  

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

Боратинської сільської ради. 

4.  Доручити сільському голові  укласти  від імені ради договір  оренди  земельної ділянки 

на  затверджених умовах , визначених в п. 2, 3 цього рішення. 

5.Зобов’язати  гр. Мацик-Пашко  Ірину  Вікторівну:  

                 1)  в місячний термін  після  затвердження проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки укласти договір оренди  з посвідченням та реєстрацією у 

встановленому  порядку; 

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

Земельного кодексу України. 

           6. Матеріали по відведенню земельної ділянки  гр. Мацик-Пашко  Ірині  Вікторівні  

залишити на зберігання у відділі Держгеокадастру у Луцькому районі. 

 

Сільський   голова                                                                                      С.О.  Яручик       

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29 .03.2019  №  8/ 44                                               

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянину  Тихому Віталію  Степановичу  та керуючись ст.ст. 12, 33, 118, 121, 186 

Земельного кодексу України, п. 34  ч.1 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 

В И Р І Ш И Л А : 

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

Віталію  Степановичу, загальною площею  0,0500 га (згідно форми  № 6-зем рядок 23 

графа 7 – багаторічні  насадження), яка знаходиться в с.Промінь Боратинської сільської 

ради,  для  індивідуального садівництва. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.05.    

 Кадастровий номер 0722885100: 01:001: 5762.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку загальною  площею 0,0500 га  

громадянину Тихому  Віталію  Степановичу  для індивідуального  садівництва. 

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

площею 0,0500  га   громадянину  Тихому  Віталію  Степановичу  для  індивідуального  

садівництва. 

           4.  Спеціалісту  землевпоряднику  сільської ради  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  

 

       29. 03. 2019  № 8/45 

              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. Кузьміній Ірині  Святославівні,  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. Кузьміній  Ірині  

Святославівні, площею 0,1536 га,   яка розташована в с. Коршовець  Луцького району  

Волинської області для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  0722885100:03:001:4767. 

              2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,1536 га  

гр. Кузьміній Ірині Святославівні  з  ведення особистого селянського господарства  під 

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 НЯ 

 

       29. 03. 2019  № 8/46 

              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. Локачук Тетяні  Вікторівні,  відповідно до  п.34 ст.26 

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

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

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

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

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

екології,   Боратинська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

               1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється,  гр. Локачук  Тетяні  

Вікторівні, площею 0,0938 га,   яка розташована в с. Рованці  Луцького району  

Волинської області для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  0722880700:04:001:0113. 

              2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,0938  га  

гр. Локачук  Тетяні  Вікторівні з  ведення особистого селянського господарства  під 

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 

 

       29. 03. 2019  № 8/47 

              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. Цейку  Борису  Анатолійовичу,  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. Цейку  Борису  

Анатолійовичу  площею 0,3110 га,   яка розташована в с. Рованці  Луцького району  

Волинської області для будівництва та обслуговування  офісно-торгівельних приміщень. 

 Кадастровий номер  0722880700:01:001:3082. 

 

              2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,3110  га  

гр. Цейку  Борису  Анатолійовичу  з  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

офісно-торгівельних приміщень. Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В 

розділ 03 підрозділ 03.10. 

 

                3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та 

виготовити документи, що посвідчують речове право власності на неї.      

                 

                4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до 

земельно-кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

 

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

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

природи та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                    С.О.Яручик       



 
БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29. 03. 2019  № 8/48 

        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. Чернецькій  Вікторії  Болеславівні,  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. Чернецькій  

Вікторії  Болеславівні  площею 0,0767га,   яка розташована в с. Рованці  Луцького району  

Волинської області для будівництва та обслуговування  житлового будинку,  

господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  0722880700:04:001:7154. 

              2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,0767  га  

гр. Чернецькій  Вікторії  Болеславівні  з  будівництва та обслуговування торгового 

комплексу (мотель, магазин, кафе-бар) під будівництво та обслуговування житлового 

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

використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 03 підрозділ 02.10. 

                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 

 

 29.03.2019  № 8/49 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність.    

 

 

            Розглянувши   заяву  гр.Місюка  Юрія  Сергійовича  та технічну документацію  із 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 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. Місюку  Юрію  Сергійовичу  , площею 0,2500 

га, кадастровий номер 0722885100:03:001:4788 - для   будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі  Коршовець,  розроблену 

відповідно до рішення сільської ради  від  22.12.2017  № 2/92  «Про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки» . 

              2. Передати  гр. Місюку  Юрію  Сергійовичу  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 

 

 29.03..2019  № 8/50 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність.    

 

 

            Розглянувши   заяву  гр. Куліш  Галини  Порфирівни  та технічну документацію  із 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 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. Куліш  Галині  Порфирівні, площею 0,0962га, 

кадастровий номер 0722880700:01:001:8673 - для   будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин,  розроблену 

відповідно до рішення сільської ради  від  30.05.2018  № 5/67  «Про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки» . 

              2. Передати  гр. Куліш  Галині  Порфирівні  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  

 

 29.03.2019  № 8/51 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність.    

 

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

Антоновича, Дубовик  Людмили Антонівни, Крижановської  Лариси Антонівни, Пігули  

Олександра Вікторовича  та технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення ( 

відновлення) меж земельної ділянки, для  будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, 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, Крижановській  Ларисі Антонівні, 

Пігулі  Олександру Вікторовичу, площею 0,12 га, кадастровий номер 

0722880700:01:001:8669 - для   будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в селі Боратин,  розроблену відповідно до рішення 

сільської ради  від  30.05.2018  №4/67  «Про надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки» . 

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

Антоновичу, Дубовик  Людмилі Антонівні, Крижановській  Ларисі Антонівні, Пігулі  

Олександру Вікторовичу  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 

 

 29.03.2019 № 8/52 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність.    

 

            Розглянувши   заяву  гр. Магдюк  Євгенії  Михайлівни  та технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки, для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

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. Магдюк  Євгенії  Михайлівні, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 0722885100:04:001:4672 для   будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі  Лучиці,  розроблену 

відповідно до рішення сільської ради  від  21.02.2018  № 3/139  «Про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки» . 

              2. Передати  гр. Магдюк  Євгенії  Михайлівні  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  

 

 29.03.2019  № 8/53 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  в оренду.    

 

            Розглянувши   заяву  гр. Твердохліб  Валентини  Василівни та технічну 

документацію  із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки, 

для  будівництва та обслуговування господарського приміщення, керуючись п. 34 ст.26   

Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,93 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. Твердохліб Валентині  Василівні, площею  

0,2376 га, кадастровий номер 0722885100:03:001:4692 для   будівництва та обслуговування 

господарського приміщення в селі  Коршовець,  розроблену відповідно до рішення 

сільської ради  від  23.11.2018  № 6/171  «Про надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки» .                  

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

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

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

3.      

            3. Доручити сільському голові  укласти від імені ради договір оренди земельної 

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

             3. Зобов’язати  гр. Твердохліб Валентину  Василівну :  

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

установленому порядку; 

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

кодексу України. 

             4. Матеріали по  відведенню земельної  ділянки гр. Твердохліб Валентині  

Василівні залишити на зберігання в управлінні Держкомзему у Луцькому районі. 

 

 

Сільський  голова                                                                                 С.О.Яручик 

 

 

 



 
БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

  

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29 .03.2019  №  8/54                                               

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Куденчука Олександра  Миколайовича про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  проект  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 186 

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  

гр. Куденчуку Олександру  Миколайовичу  площею  0,1125 га  (згідно форми № 6-зем 

рядок 22 графа 35 – під житловою забудовою), яка знаходиться в с.Мстишин  

Боратинської сільської ради, кадастровий номер 0722885100:05:001:4758   для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка).  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

         2. Передати у власність земельну ділянку загальною площею  0,1125  га  

 гр. Куденчуку  Олександру  Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1125  га гр. Куденчуку  Олександру  Миколайовичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та 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 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/55 

            с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

        Розглянувши заяву гр.Ованесьян Галини Гнатівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства,  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись 

ст.ст. 12, 81, 118, 121, 125 ЗемельногокодексуУкраїни, п. 34  ч.1 ст. 26 ЗаконуУкраїни 

«Про місцеве самоврядуваннявУкраїні, п.5 ст.16 ЗаконуУкраїни «Продержавний 

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  проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр. Ованесьян Галині  Гнатівні , площею  0,30 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 

– рілля), яка знаходиться в с.Лучиці  Боратинської сільської ради,  для  ведення  

особистого селянського  господарства. Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція 

А 01.03.    Кадастровий номер 0722885100: 04:001:4670. 

         2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,30 га  гр. Ованесьян Галині 

Гнатівні  для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею 0,2972 га гр. Ованесьян Галині Гнатівні  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     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29 .03.2019  №  8/56                                                

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки в оренду. 

           

         Розглянувши  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянкив оренду  

гр. Лихач  Олені Миколаївні  та керуючись ст.ст. 12, 93, 124, 125, 186 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», 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 проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в 

довгострокову оренду строком на 49 років громадянці  Лихач Олені Миколаївні загальною 

площею 1,1000га  (згідно форми  № 6-зем  графа 12 – пасовище), яка знаходиться в 

с.Боратин  Боратинської сільської ради,  для  сінокосіння та випасання худоби. Код 

цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.08.    

 Кадастровий номер 0722880700: 03:001: 6430.                             

           2.  Передати  в оренду строком на 49 років  земельну ділянку  площею  0,3000 га  

громадянці Лихач  Олені Миколаївні,  для сінокосіння та випасання худоби за рахунок 

земель Боратинської сільської ради,  не переданих в оренду і не наданих в користування.  

           3. Затвердити орендну плату на земельну ділянку в розмірі 3 %  нормативної  

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

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

           4.  Доручити сільському голові  укласти  від імені ради договір  оренди  земельної 

ділянки на  затверджених умовах , визначених в п. 2, 3 цього рішення. 

           5.  Зобов’язати  гр. Лихач Олену Миколаївну:  

                 1)  в місячний термін  після  затвердження проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки укласти договір оренди  з посвідченням та реєстрацією у 

встановленому  порядку; 

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

Земельного кодексу України. 

           6. Матеріали по відведенню земельної ділянки  гр. Лихач Олені Миколаївні 

залишити на зберігання у відділі 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                                                   

 

 

29. 03 . 2019  №  8/57 

        с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки у власність 

громадянину Новіку  Олегу  Миколайовичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

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

екології,   Боратинська  сільська  рада 

 

                                                     в и рі ш и л а : 

      

          1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр. Новіку  Олегу Миколайовичу загальною площею 0,1005 га  (згідно форми  № 6-зем  

рядок  23  графа 7–  багаторічні насадження),  яка  знаходиться в садівничому товаристві 

«Промінь» в  селі  Промінь  Боратинської  сільської  ради,  кадастровий  номер  

0722885100:01:001:5769  для  індивідуального садівництва.    

Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  Секція  А  01.05. 

         2.    Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 1005 га гр. Новіку  Олегу  

Миколайовичу  для  індивідуального садівництва.    

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

площею  0, 1005 га  гр. Новіку  Олегу Миколайовичу  для  індивідуального садівництва .                  

         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  

 

   29.03..2018 № 8/58 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність.    

 

        

            Розглянувши   заяву  гр. Мерчука  Сергія  Юрійовича та технічну документацію  із 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 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. Мерчуку Сергію  Юрійовичу, площею 0,5000 га, 

кадастровий номер 0722880700:05:000:6196 - для  ведення особистого селянського 

господарства в селі Боратин,  розроблену відповідно до рішення сільської ради  від  

23.11.2018  № 6/160  «Про надання дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки» . 

              2. Передати  гр.Мерчуку  Сергію  Юрійовичу 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  

 

   29.03.2018 № 8/59 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність.    

 

        

            Розглянувши   заяву  гр. Чикалюк  Оксани  Петрівни та технічну документацію  із 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 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. Чикалюк  Оксані  Петрівні площею 0,3000 га, 

кадастровий номер 0722880700:05:000:6195 - для  ведення особистого селянського 

господарства в селі Боратин,  розроблену відповідно до рішення сільської ради  від  

23.11.2018  № 6/160  «Про надання дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки» . 

              2. Передати  гр.Чикалюк Оксані Петрівні 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                                                   

29.03.2019 № 8/60 

с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд Яцюк О.В. 

 

 

               Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр.Яцюк  Оксани  

Вячеславівни для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська рада  

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Яцюк  Оксани 

Вячеславівни  площею 0,1102   га для будівництва  та обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

складовою частиною генерального плану села Рованці  та схеми планування Боратинської 

сільської ради Луцького району. 

               3. Надати дозвіл гр. Яцюк Оксані Вячеславівні  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,1102 га   

в с.Рованці  Луцького району Волинської області за рахунок земель сільської ради не 

наданих у  власність і не переданих в користування. 

              4. Розроблений проект землеустрою подати на розгляд  та затвердження  в 

установленому законом порядку 

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

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

природи та екології .   

 

 

 

Сільський голова                                                                                          С.О.Яручик                 

 

 



                                                                             
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

29.03.2019 № 8/61 

с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд Стасюк В.С. 

 

 

               Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Стасюк  

Валентини Степанівни для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд   в с.Рованці  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону 

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

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

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

природи та екології, сільська рада  

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Стасюк  

Валентини Степанівни  площею 0,2084 га для будівництва  та обслуговування житлового 

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

області. 

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

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

складовою частиною генерального плану села Рованці  та схеми планування Боратинської 

сільської ради Луцького району. 

               3. Надати дозвіл гр.Стасюк  Валентині Степанівні  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,2084 га   

в с.Рованці  Луцького району Волинської області за рахунок земель сільської ради не 

наданих у  власність і не переданих в користування. 

              4. Розроблений проект землеустрою подати на розгляд  та затвердження  в 

установленому законом порядку 

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

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

природи та екології .   

 

 

 

Сільський голова                                                                                          С.О.Яручик                 

 



 
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

29.03.2019 № 8/62 

с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд Соколу А.А. 

 

 

               Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Сокола  Андрія 

Анатолійовича  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська рада  

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Соколу Андрію 

Анатолійовичу  площею 0,0254 га для будівництва  та обслуговування житлового 

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

області. 

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

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

складовою частиною генерального плану села Рованці  та схеми планування Боратинської 

сільської ради Луцького району. 

           3. Надати дозвіл гр.Соколу  Андрію  Анатолійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,0254 га  

в с.Рованці  Луцького району Волинської області за рахунок земель сільської ради не 

наданих у  власність і не переданих в користування. 

           4. Розроблений проект землеустрою подати на розгляд  та затвердження  в 

установленому законом порядку 

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

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

екології .   

 

 

 

Сільський голова                                                                                          С.О.Яручик                   

 



                                                                        
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

29.03.2019 № 8/63 

с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд Тимощуку В.Є. 

 

 

               Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр.Тимощука Віктора  

Євгеновича для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська рада  

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр.Тимощуку 

Віктору  Євгеновичу  площею 0,1438 га для будівництва  та обслуговування житлового 

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

області. 

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

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

складовою частиною генерального плану села Рованці  та схеми планування Боратинської 

сільської ради Луцького району. 

               3. Надати дозвіл гр.Тимощуку  Віктору Євгеновичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,1438 га  

в с.Рованці  Луцького району Волинської області за рахунок земель сільської ради не 

наданих у  власність і не переданих в користування. 

              4. Розроблений проект землеустрою подати на розгляд  та затвердження  в 

установленому законом порядку 

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

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

природи та екології .   

 

 

 

Сільський голова                                                                                          С.О.Яручик                  

 



                                                           
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.03.2019  № 8/64                                               

 с.  Боратин 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення і надання земельної   

ділянки у власність. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Хілусі Ігору Дмитровичу  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,   Боратинська  сільська  рада 

                                                     В И Р І Ш И Л А : 

        1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину   Хілусі Ігорю Дмитровичу площею 0, 2491 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  

22  графа 35– під житловою забудовою),  яка  знаходиться  в  селі  Баїв  Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722880300:01:001: 3064  для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд.   Код  цільового  

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція В.02.01. 

         2.    Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2491 га  громадянину 

Хілусі Ігору Дмитровичу для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд.    

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

площею  0,2491 га  громадянину Хілусі І.Д. для  будівництва  та  обслуговування  

житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд.    

        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  

 

29.032019   №_8/65  

     с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність.    

 

           Розглянувши   заяву  гр.Гілієвіч Ольги Назарівни  та технічну документацію  із 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, 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. Гілієвіч Ольги Назарівни   площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 0722880300:01:001:3065 - для   будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  в селі  Баїв, вул..Зелена ,11,  

Боратинської сільської ради . 

              2. Передати  гр.. Гілієвіч Ользі Назарівні   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  

 

29.03.2019  №_8/66  

     с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність.    

 

            Розглянувши   заяву  гр. Площинської Лілії Давидівни  та технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки,  для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, 

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

ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

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

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

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська рада   

                                                              В И Р І Ш И Л А : 

          1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

відновлення) меж земельної ділянки  гр. Площинській Лілії Давидівні   площею 0,1241 га, 

кадастровий номер 0722880300:02:001:3409 - для   будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  в селі  Городище,   Боратинської 

сільської ради . 

           2. Передати  гр.. Площинській Лілії Давидівні    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  

 

29.03.2019  №_8/67  

     с.Боратин 

 

Про погодження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі ( на місцевості).    

 

            Розглянувши   клопотання  Полонківського  споживчого товариства  та технічну 

документацію  із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки,  

для  обслуговування будівель роздрібної торгівлі в с.Коршовець, 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. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення ( 

відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,0461 га для 

обслуговування  будівель роздрібної торгівлі в с.Коршовець вул Квітнева (Радянська), 41 

Боратинської сільської ради . 

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

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

екології . 

               

Сільський  голова                                                                                    С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 



 
                                               БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                               Сьомого  скликання   

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

 

29.03.2019  №_8/68  

     с.Боратин 

 

Про погодження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі ( на місцевості).    

 

            Розглянувши   клопотання  Полонківського  споживчого товариства  та технічну 

документацію  із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки,  

для  обслуговування будівель роздрібної торгівлі в с.Лучиці, 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. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення ( 

відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,0707 га для 

обслуговування  будівель роздрібної торгівлі в с.Лучиці вул. Першотравнева,1 

Боратинської сільської ради . 

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

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

екології . 

               

Сільський  голова                                                                                             С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
            

                                           БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                        ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/69                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Cахаруку М.М. 

 

          Розглянувши  заяву  гр. Сахарука  Миколи  Миколайовича 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»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Сахаруку  Миколі  Миколайовичу площею 0,25  га  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  

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

переданих в користування .  

         2.  Гр. Сахаруку М.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  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/70                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Ліхвану М.І. 

 

              Розглянувши  заяву  гр. Ліхвана  Миколи  Івановича 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»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Ліхвану  Миколі  Івановичу 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 .  

              2.  Гр. Ліхвану М.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 РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

                                                               

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/71                                                     

         с. Боратин 

Про внесення змін в договори  

оренди земельних ділянок.  

        Розглянувши клопотання  СГТОВ  Україна та ТзОВ «Україна-Баїв»  про внесення змін 

в договори-оренди земельних ділянок, а саме:  замінити орендаря СГТОВ Україна на ТзОВ 

«Україна-Баїв», як правонаступника  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 договори оренди земельних ділянок  

№ 

пп 

Номер 

реєстрації      

     договору 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

 Площа, 

га 

Цільове призначення 

1 041007600012 0722880300:03:000:1999 0,0829 Для ведення товарного с/г 

виробництва 

2 041007600010 0722880300:03:000:1995 1,2631                    -   «   -  

3 041007600008 0722880300:03:000:2004 0,6268                     -  «  - 

4 041007600011 0722880300:03:000:1996 1,5356                     -  «  - 

5 041007600004 0722880300:03:000:2005 0,7309                     -  «  - 

6 041007600006 0722880300:03:000:2008 0,0375                     -  «  - 

7 041007600003 0722880300:03:000:2001 1,2639                     -  «  - 

8 041007600005 0722880300:03:000:2007 1,1840                     -  «  - 

9. 041007600014 0722880300:03:000:2003 2,2998                     -  «  - 

10. 041007600001 0722880300:03:000:1998 13,4913                      -  «  - 

11. 041007600002 0722880300:03:000:2009 0, 0945                      -  «  - 

12. 041007600009 0722880300:03:000:1994 57,25                      -  «  - 

13. 041007600007 0722880300:03:000:2002 0,0539                       -  «  - 

а саме: замінити орендаря СГТОВ Україна на ТзОВ «Україна-Баїв», як правонаступника.  

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

облікові документи. 

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

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

екології сільська  рада  

 

 

 

Сільський голова                                                                                            С.О.Яручик  



                                       
            

                                           БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                        ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/72                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Янчук А.А. 

 

              Розглянувши  заяву  гр. Янчук  Анни  Андріївни 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»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Янчук  Анні  Андріївні  площею 0,12  га  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  

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

переданих в користування .  

              2.  Гр. Янчук А.А. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

благоустрою, охорони природи та екології. 

 

Сільський голова                                                                                                  С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
            

                                           БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                        ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ    ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/73                                                     

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Рудницькому В.О. 

 

              Розглянувши  заяву  гр.Рудницького  Віталія  Олександровича про надання   

дозволу   на   розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в 

селі Боратин для будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських 

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

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

«Про землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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.  Рудницькому  Віталію  Олександровичу  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 .  

           2.  Гр. Рудницькому  В.О. розробити проект з урахуванням вимог державних 

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

сільської ради. 

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

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

охорони природи та екології. 

 

Cільський голова                                                                                                  С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



                                       
            

                                           БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                        ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/74                                                     

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Королюк Н.П. 

         Розглянувши  заяву  гр. Королюк Наталії Петрівни про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і   

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Королюк  Наталії  Петрівни  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 .  

           2.  Гр. Королюк 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  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/75                                                     

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Цвид С.М. 

 

              Розглянувши  заяву  гр. Цвид  Світлани Миколаївни про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Голишів для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і   

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Цвид  Світлані  Миколаївні  площею 0,24  га  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  

споруд  в селі  Голишів за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не 

переданих в користування .  

              2.  Гр. Цвид 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  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/76                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Шевчуку В.В. 

 

              Розглянувши  заяву  гр. Шевчуку  Василя Васильовича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і   

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Шевчуку  Василю Васильовичу  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 .  

              2.  Гр. Шевчуку 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  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/77                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Суслик Л.В. 

 

              Розглянувши  заяву  гр. Суслик  Лілії Василівни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Рованці  для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і   

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Суслик  Лілії  Василівні  площею 0,21  га  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  споруд  в селі  Рованці 

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

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

норм і прав 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  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/78                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Жуку М.І. 

 

              Розглянувши  заяву  гр. Жука  Миколи  Івановича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Рованці для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і   

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Жуку  Миколі  Івановичу  площею 0,12  га  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  

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

переданих в користування .  

              2.  Гр. Жуку М.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  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/79                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Лавринюк  Т.П. 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Лавринюк  Тетяні  Павлівні про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Новостав 

для будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і   

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

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

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

рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр.Лавринюк  Тетяні  Павлівні  площею 0,12  га  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  споруд  в селі Новостав 

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

           2.  Гр. Лавринюк Т.П. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

охорони природи та екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  С.О.Яручик 

 

 

 

 



                                       
            

                                           БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                        ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/80                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Іванюку  А.Ю. 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Іванюка  Аркадія  Юрійовича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Новостав 

для будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і   

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

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

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

рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Іванюку  Аркадію  Юрійовичу  площею 0,12  га  для   будівництва   

та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  споруд  в селі 

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

користування .  

           2.  Гр. Іванюку  А.Ю. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

охорони природи та екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                   С.О. Яручик 

 



                                       
            

                                           БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                        ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/81                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Сахнюку В. Л. 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Сахнюка  Вадима  Леонідовича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Рованці  для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і   

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Сахнюку  Вадиму  Леонідовичу  площею 0,12  га  для   будівництва   

та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  споруд  в селі 

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

користування .  

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

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

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

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

охорони природи та екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  С.О.Яручик 

 

 



                                       
            

                                           БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                        ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/82                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Супрунюку Р.П. 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Супрунюка Романа Петровича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин  для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і   

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Супрунюку  Роману Петровичу  площею 0,1680  га  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  

споруд  в селі Боратин за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не 

переданих в користування .  

           2.  Гр. Супрунюку Р.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  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/83                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Бондаруку  С.О. 

 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Бондарука  Сергія  Олеговича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Рованці  для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і   

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Бондаруку Сергію  Олеговичу  площею 0,12  га  для   будівництва   

та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  споруд  в селі 

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

користування .  

           2.  Гр. Бондаруку С.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  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/84                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Копетюку  Т.С. 

 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Копетюка  Тараса  Сергійовича   про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Рованці  для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і   

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Копетюку  Тарасу  Сергійовичу  площею 0,12  га  для   будівництва   

та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  споруд  в селі 

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

користування .  

           2.  Гр. Копетюку  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  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/85                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Омельчук  М.В. 

 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Омельчук  Марії  Василівни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Рованці  для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і   

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Омельчук  Марії  Василівні  площею 0,12  га  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  споруд  в селі Рованці  

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

           2.  Гр. Омельчук  М.В. розробити проект з урахуванням вимог державних 

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

сільської ради. 

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

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

охорони природи та екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  С.О.Яручик 

 

 



                                       
            

                                           БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                        ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/86                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Чирук Л.П. 

 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Чирук  Людмили  Петрівни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин  для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і споруд  

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Чирук  Людмилі  Петрівні  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 .  

           2.  Гр. Чирук  Л.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  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/87                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Корольчук  Г.В. 

 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Корольчук  Галини  Василівни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Рованці  для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і споруд  

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Корольчук  Галині  Василівні площею 0,1260-  га  для   будівництва   

та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  споруд  в селі 

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

користування .  

           2.  Гр. Корольчук  Г.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  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/88                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Медвєдєву Е.О. 

 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Медвєдєва  Едуарда Олександровича про надання   дозволу   

на   розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Рованці  

для будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і 

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Медвєдєву  Едуарду Олександровичу площею 0,12  га  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  

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

переданих в користування .  

           2.  Гр.Медвєдєву Е.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  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/89                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Зозулі Ю.П. 

 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Зозулі  Юрія  Петровича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Баїв  для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і споруд  

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Зозулі  Юрію  Петровичу площею 0,12  га  для   будівництва   та  

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

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

           2.  Гр. Зозулі Ю.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  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/90                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Якимюку  А.Ю. 

 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Якимюка  Андрія  Юрійовича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин  для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і споруд  

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Якимюку  Андрію  Юрійовичу  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 .  

           2.  Гр. Якимюку  Андрію  Юрійовичу  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 

 

29.03.2019 № 8/91                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Бега С.В. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Беги  Сергія  Віталійовича  про надання  

дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону 

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

України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

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

рада 

 

                                                               В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.   Дати  дозвіл  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,20 га,  для надання у власність  гр. Бега  Сергію  

Віталійовичу  в селі Голишів  Боратинської  сільської  ради для   ведення особистого 

селянського господарства  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                           
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/92                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Мирончуку О.Л. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Мирончука  Олександра  Леонідовича  про 

надання  дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  

ділянки   для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 

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

Кодексу    України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська  рада 

 

                                                               В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.   Дати  дозвіл  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,10 га,  для надання у власність  гр.Мирончуку  Олександру  

Леонідовичу  в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради для   ведення особистого 

селянського господарства  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 



                                                                           
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/93                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Павлюк І.А. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Павлюк  Ірини  Анатоліївни  про надання  

дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону 

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

України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

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

рада 

 

                                                               В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.   Дати  дозвіл  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,12 га,  для надання у власність  гр.Павлюк  Ірині  Анатоліївні   

в селі Новостав  Боратинської  сільської  ради для  ведення особистого селянського 

господарства  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                           
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/94                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Мазурок М.О. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Мазурок  Марії Олександрівни  про надання  

дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону 

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

України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

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

рада 

 

                                                               В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.   Дати  дозвіл  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,25 га,  для надання у власність  гр.Мазурок Марії 

Олександрівні   в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради для  ведення особистого 

селянського господарства  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                           
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/95                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Мельничуку В.І. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Мельничука  Володимира  Івановича  про 

надання  дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  

ділянки   для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 

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

Кодексу    України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська  рада 

 

                                                               В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.   Дати  дозвіл  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,30 га,  для надання у власність  гр.Мельничуку  Володимиру  

Івановичу   в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради для  ведення особистого 

селянського господарства  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                           
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/96                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Сюйві В.І. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Сюйви  Віри  Адамівни  про надання  

дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону 

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

України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

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

рада 

 

                                                               В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.   Дати  дозвіл  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,030 га,  для надання у власність  гр.Сюйві  Вірі  Адамівні в 

селі Новостав  Боратинської  сільської  ради для  ведення особистого селянського 

господарства  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                           
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/97                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Шемчук М.С. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Шемчук  Марії  Сергіївни  про надання  

дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону 

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

України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

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

рада 

 

                                                               В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.   Дати  дозвіл  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,24 га,  для надання у власність  гр.Шемчук  Марії  Сергіївні  

в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради для  ведення особистого селянського 

господарства  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                           
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/98                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Ілько А.В. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Ілько Алли  Василівни  про надання  дозволу   

на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   для  

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

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

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування 

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

 

                                                               В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.   Дати  дозвіл  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,462 га,  для надання у власність  гр. Ілько Аллі  Василівні  в 

селі Боратин  Боратинської  сільської  ради для  ведення особистого селянського 

господарства  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/99                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Лисенко О.А. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Лисенко  Оксани  Адамівни  про надання  

дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону 

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

України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

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

рада 

 

                                                               В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.   Дати  дозвіл  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,20 га,  для надання у власність  гр. Лисенко  Оксані  

Адамівні  в селі Новостав  Боратинської  сільської  ради для  ведення особистого 

селянського господарства  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                           
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/100                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Туровському  А.О. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Туровського  Андрія Олександровича  про 

надання  дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  

ділянки   для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 

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

Кодексу    України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська  рада 

 

                                                               В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.   Дати  дозвіл  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,06 га,  для надання у власність  гр. Туровському  Андрію 

Олександровичу    в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради для  ведення особистого 

селянського господарства  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                       
            

                                           БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                        ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/101                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Сігуа Д.О. 

 

              Розглянувши  заяву  гр. Сігуа  Дениса Олександровича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і   

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Сігуа  Денису Олександровичу  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 .  

         2.  Гр. Сігуа  Д.О. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і прав 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 

 

29.03.2019 № 8/102                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Мицалюк Р.Г. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Мицалюк  Раїси  Григорівни  про надання  

дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону 

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

України, враховуючи пропозицію постійної 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  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,15 га,  для надання у власність  гр. Мицалюк  Раїсі  

Григорівні в селі Боратин  Боратинської  сільської  ради для  ведення особистого 

селянського господарства  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                       
            

                                           БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                        ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/103                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Ільчук А.В. 

 

              Розглянувши  заяву  гр. Ільчук  Антоніни Василівни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Рованці  для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і   

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Ільчук  Антоніні  Василівні   площею 0,12  га  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  споруд  в селі Рованці 

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

         2.  Гр. Ільчук А.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і прав 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  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/104                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Букало  М.П. 

 

              Розглянувши  заяву  гр. Букало  Мотрони  Петрівни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Рованці  для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і   

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Букало  Мотроні  Петрівні   площею 0,12  га  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  споруд  в селі Рованці 

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

         2.  Гр. Букало М.П. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і прав 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 

 

29.03.2019 № 8/105                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Коник  Г.О. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Коник  Галини  Олександрівни  про надання  

дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону 

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

України, враховуючи пропозицію постійної 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  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,25 га,  для надання у власність  гр. Коник  Галині  

Олександрівні  в селі Вербаїв  Боратинської  сільської  ради для  ведення особистого 

селянського господарства  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                           
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/106                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства гр.Подюченко В.П.. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Подюченко Віктора  Петровича про надання  

дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону 

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

України, враховуючи пропозицію постійної 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  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,40 га,  для надання у власність  гр. Подюченко Віктору  

Петровичу  в селі Мстишин  Боратинської  сільської  ради для  ведення особистого 

селянського господарства  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                           
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/107                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства гр.Ханас С.М. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Ханас  Світлани  Миколаївни  про надання  

дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону 

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

України, враховуючи пропозицію постійної 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  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,25 га,  для надання у власність  гр. Ханас  Світлані  

Миколаївні  в селі Коршовець  Боратинської  сільської  ради для  ведення особистого 

селянського господарства  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                           
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/108                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства гр.Коробко Ю.О. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Коробко  Юрія  Олександровича  про 

надання  дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  

ділянки   для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні  ст. 12, 118, 121    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  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,09 га,  для надання у власність  гр. Коробко  Юрію  

Олександровичу  в селі Лучиці  Боратинської  сільської  ради для  ведення особистого 

селянського господарства  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                           
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

29.03.2019   № 8/109        

         с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Гілієвіч О.Н. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Гілієвіч Ольги Назарівни   про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Баїв для  

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

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

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, 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. Гілієвіч Ользі Назарівні, площею 0,24 га,  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Баїв.  

           2.  Гр. Гілієвіч Ользі Назарівні   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  та розвитку підприємництва. 

 

 

Сільський голова                                                                                                 С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

                                                                    



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

29.03.2019   № 8/110       

         с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Петриченко О.Т. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Петриненко Олени Трохимівни   про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Городище 

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

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

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування 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.Петриченко Олени Трохимівни,  площею 0,15 га,  для  

ведення особистого селянського господарства в селі Городище.  

           2.  Гр. Петриненко Олені Трохимівні 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  з питань 

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

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                          

С.О.Яручик 

 

 

 

 



                                                                         
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

29.03.2019   № 8/111       

         с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Кривич Х.А. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Кривич Христини Андріївни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Баїв для  

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

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

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій»,  враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, 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. Кривич Христині Андріївні , площею 0,50 га,  для  

ведення особистого селянського господарства в селі Баїв.  

           2.  Гр. Кривич Христині Андріївні 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  з питань 

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

екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             С.О.Яручик 

 

 

 

 



                                                                         
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

29.03.2019   № 8/112       

         с.Боратин 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Кривич І.А. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Кривич Іванни Анатоліївни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Баїв для  

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

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

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, 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. Кривич Іванни Анатоліївни, площею 0,80 га,  для  ведення 

особистого селянського господарства  в селі Баїв.  

           2.  Гр. Кривич Іванні Анатоліївні 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  з питань 

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

екології. 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 



                                                                         
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

29.03.2019   № 8/113       

         с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства гр.Площинській Л.Д. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Площинської  Лідії Давидівни  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, 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. Площинській  Лідії  Давидівні, площею 0,08 га,  для  ведення 

особистого селянського господарства  в селі Городище.  

           2.  Гр. Площинській  Лідії  Давидівні  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  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 

 

29.03.2019 № 8/114                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Патуті  Д.М. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Патути Дмитра  Миколайовича про надання  

дозволу  на розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону 

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

України, враховуючи пропозицію постійної 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  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,10 га,  для надання у власність  гр. Патуті Дмитру 

Миколайовичу в селі Новостав  Боратинської  сільської  ради для  ведення особистого 

селянського господарства  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  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 

 

29.03.2019 № 8/115                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Терпіль І.П. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Терпіль Ірини Петрівни про надання  

дозволу  на розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону 

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

України, враховуючи пропозицію постійної 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  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,10 га,  для надання у власність  гр. Терпіль Ірині  Петрівні в 

селі Рованці  Боратинської  сільської  ради для  ведення особистого селянського 

господарства  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  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 

 

29.03.2019 № 8/116                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Врублевській М.П. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Врублевської Марії Павлівни про надання  

дозволу  на розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону 

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

України, враховуючи пропозицію постійної 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  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,40 га,  для надання у власність  гр. Врублевській Марії 

Павлівні в селі Промінь  Боратинської  сільської  ради для  ведення особистого 

селянського господарства  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  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 

 

29.03.2019 № 8/117                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на  

влаштування акумулюючої водойми   

в селі Баїв гр. Поліщуку О. В. 

  

          Відповідно до статті 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та 

розглянувши звернення гр. Поліщука Олега Володимировича  про надання дозволу на 

влаштування акумулюючої водойми на власній земельній ділянці та акт обстеження 

земельної ділянки, сільська рада  

                                               ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл Поліщуку Олегу Володимировичу на влаштування акумулюючої 

водойми на власній земельній ділянці, площею 0,2000 га, кадастровий номер 

0722880300:01:001:3052, що знаходиться в селі Баїв Луцького району. 

2. Громадянину Поліщуку Олегу Володимировичу виготовити проектну 

документацію згідно чинного законодавства. 

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

ради  з питань земельних відносин  та розвитку підприємництва. 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/118                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на  

влаштування акумулюючої водойми   

в селі Баїв гр. Поліщук Н. В. 

  

Відповідно до статті 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та 

розглянувши звернення гр. Поліщук Надії Володимирівни про надання дозволу на 

влаштування акумулюючої водойми на власній земельній ділянці та акт обстеження 

земельної ділянки, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл Поліщук Надії Володимирівні на влаштування акумулюючої 

водойми на власній земельній ділянці, площею 0,2000 га, кадастровий номер 

0722880300:01:001:3051, що знаходиться в селі Баїв Луцького району. 

2. Громадянину Поліщук Надії Володимирівні виготовити проектну документацію 

згідно чинного законодавства. 

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

ради  з питань земельних відносин  та розвитку підприємництва. 

 

 

Сільський голова                                                                          С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                       УКРАЇНА 

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                                Сьомого скликання 

 

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

 29.03.2019 № 8/119                                                      

         с.Боратин 

 

Про надання дозволу на встановлення 

малої архітектурної споруди для ведення 

підприємницької діяльності Котенжі Б.Ю. 

 

 

 

              Розглянувши   заяву  громадянина  Котенжи  Бориса Юліановича про надання 

дозволу  на встановлення  малої архітектурної споруди для ведення 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 

впровадження підприємницької діяльності», сільська рада   

 

                                                       В И Р І Ш И Л А : 

 

                Дати дозвіл  громадянину  Котенжі  Борису Юліановичу на виготовлення 

паспортної  прив’язки  тимчасової  споруди, на власній земельній  ділянці, для ведення 

підприємницької діяльності в селі Рованці вул.Тополева, 34 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                                                   

 

 

        
29.03.2019 № 8/120                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Кот А.В. 

 

               Розглянувши заяву гр.  Кот Андрія  Володимировича 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. Кот Андрію Володимировичу  на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки площею 0,50 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                                                   

 

 

        
29.03.2019 № 8/121                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Шозді  П.М. 

 

               Розглянувши заяву гр. Шозди  Петра  Миколайовича  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. Шозді  Петру  Миколайовичу  на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки площею 0,20 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                                                   

 

 

        
29.03.2019 № 8/122                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування магазину  

Білецькій Т.В. 

 

               Розглянувши заяву гр. Білецької  Тетяни  Валеріївни про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування  магазину  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. Білецькій  Тетяні  Валеріївні на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки площею 0,0494 га  для будівництва та 

обслуговування  магазину  в с. Рованці Луцького району Волинської області.  

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування  магазину 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                                                   

 

        

29.03.2019 № 8/123                                                      

     с.Боратин 

Про надання дозволу на розроблення детального  

плану території власної земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури, (адміністративних будинків, 

офісних приміщень та інших будівель громадської  

забудови, які використовуються  для здійснення 

 підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної  

з отриманням прибутку) Смолці М.В. 

               Розглянувши заяву гр.Смолки  Миколи  Васильовича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури, (адміністративних будинків, 

офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються  для 

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

с.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. Смолці  Миколі  Васильовичу на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки площею 0,16 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 

Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури, (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються  для здійснення  

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)  в селі 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                                                   

 

 

        
29.03.2019 № 8/124                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Ліщук  М.М. 

 

               Розглянувши заяву гр. Ліщук  Мальвіни  Миколаївни  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

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

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

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

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Ліщук  Мальвіні  Миколаївні  на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки площею 0,1617 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                                                   

 

 

        
29.03.2019 № 8/125                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Ривачуку П.В. 

 

               Розглянувши заяву гр. Ривачука  Павла  Васильовича  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. Ривачуку  Павлу  Васильовичу 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 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                                                   

 

 

        
29.03.2019 № 8/126                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Москвич  Н.В. 

 

               Розглянувши заяву гр. Москвич  Наталії  Валеріївни 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. Москвич  Наталії  Валеріївні на розроблення   детального  

плану території  власної  земельної ділянки площею 0,1266 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                                                   

 

 

        
29.03.2019 № 8/127                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Шевчуку  О.П. 

 

               Розглянувши заяву гр. Шевчука  Олександра  Павловича  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. Шевчуку  Олександру  Павловичу  на розроблення   

детального  плану території  власної  земельної ділянки площею 0,09 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                                                   

 

 

        
29.03.2019 № 8/128                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Зозулі Л.Ф. 

 

               Розглянувши заяву гр. Зозулі  Лесі Феодосіївні про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських  будівель  і споруд в с.Лучиці 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. Зозулі  Лесі  Феодосіївні  на розроблення   детального  плану 

території  власної  земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та обслуговування  

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

Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Лучиці 

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                                                   

 

 

        
29.03.2019 № 8/129                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для обслуговування  

магазину в с.Цеперів Мельник М.В. 

 

               Розглянувши заяву гр. Мельник  Марії  Віталіївни  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для обслуговування 

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

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

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

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

рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Мельник  Марії  Віталіївні на розроблення   детального  плану 

території  власної  земельної ділянки площею 0,05 га для  обслуговування  магазину  в  

с.Цеперів  Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для  обслуговування 

магазину  в с.Цеперів  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                                                   

29.03.2019 № 8/130 

с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель  ринкової   

інфраструктури  Прохоруку О.Т. 

 

 

            Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Прохоруку 

Олександру Тихоновичу для будівництва та обслуговування будівель  ринкової  

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

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

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

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

рада  

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Прохоруку 

Олександру Тихоновичу  площею 0,1311 га для будівництва  та обслуговування ринкової 

інфраструктури  в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

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

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

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

           3. Надати дозвіл гр. Прохоруку Олександру Тихоновичу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва та 

обслуговування  ринкової інфраструктури  площею 0,1311 га   в с.Рованці  Луцького 

району Волинської області за рахунок земель сільської ради не наданих у  власність і не 

переданих в користування. 

           4. Розроблений проект землеустрою подати на розгляд  та затвердження  в 

установленому законом порядку 

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

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

екології .   

 

 

 

Сільський голова                                                                                          С.О.Яручик                   

 

 

 



 

 

 

                                                                       
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

29.03.2019 № 8/131 

с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

розміщення автостоянки Смітюху В.І. 

 

            Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Смітюха  Віталія 

Івановича  для  розміщення автостоянки  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.Смітюху  Віталію  

Івановичу площею 0,3360 га для розміщення  автостоянки  в с.Рованці  Луцького району 

Волинської області. 

           2. Призначити, що детальний план території для розміщення  автостоянки  в 

с.Рованці  є невід’ємною  складовою частиною генерального плану села Рованці  та схеми 

планування Боратинської сільської ради Луцького району. 

           3. Надати дозвіл гр. Смітюху  Віталію  Івановичу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для розміщення  

автостоянки    площею 0,3360 га  в с.Рованці  Луцького району Волинської області за 

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

           4. Розроблений проект землеустрою подати на розгляд  та затвердження  в 

установленому законом порядку 

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

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

екології .   

 

 

 

Сільський голова                                                                                          С.О.Яручик                   

 

 

 

 



                                                                          
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

29.03.2019 № 8/132 

с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану території  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування шиномонтажу, автомийки,  

СТО та магазину будматеріалів Смітюху Д.І. 

 

         Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Смітюха  Дмитра 

Івановича  для  будівництва та обслуговування  шиномонтажу, автомийки, СТО та 

магазину будматеріалів  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.Смітюху  Дмитру   

Івановичу площею 0,2331 га для  будівництва та обслуговування  шиномонтажу, 

автомийки, СТО та магазину будматеріалів  в с.Рованці  Луцького району Волинської 

області. 

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

шиномонтажу, автомийки, СТО та магазину будматеріалів   в с.Рованці  є невід’ємною  

складовою частиною генерального плану села Рованці  та схеми планування Боратинської 

сільської ради Луцького району. 

           3. Надати дозвіл гр. Смітюху  Дмитру  Івановичу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для  будівництва та 

обслуговування  шиномонтажу, автомийки, СТО та магазину будматеріалів площею  

0,2331 га  в с.Рованці  Луцького району Волинської області за рахунок земель сільської 

ради не наданих у  власність і не переданих в користування. 

           4. Розроблений проект землеустрою подати на розгляд  та затвердження  в 

установленому законом порядку 

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

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

екології .   

 

 

 

Сільський голова                                                                                          С.О.Яручик                   

 

 



                                                                        
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

29.03.2019 № 8/133 

с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану території  

земельної ділянки для розміщення автостоянки 

Смітюху Д.І. 

 

         Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Смітюха  Дмитра 

Івановича  для розміщення автостоянки  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.Смітюху  Дмитру   

Івановичу площею 0,3973 га для розміщення автостоянки  в с.Рованці  Луцького району 

Волинської області. 

           2. Призначити, що детальний план території для розміщення автостоянки  в 

с.Рованці  є невід’ємною  складовою частиною генерального плану села Рованці  та схеми 

планування Боратинської сільської ради Луцького району. 

           3. Надати дозвіл гр. Смітюху  Дмитру  Івановичу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для розміщення автостоянки         

площею 0,3973 га  в с.Рованці  Луцького району Волинської області за рахунок земель 

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

           4. Розроблений проект землеустрою подати на розгляд  та затвердження  в 

установленому законом порядку 

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

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

екології .   

 

 

 

Сільський голова                                                                                          С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

29.03.2019 № 8/134 

с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану території  

земельної ділянки для обслуговування 

господарського двору (частина тракторної 

бригади)  Самолюку  О.А. 

 

 

         Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Самолюка  

Олександра Анатолійовича   для обслуговування господарського двору (частина 

тракторної 

бригади)  в с.Мстишин  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

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

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

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

рада  

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Самолюку  

Олександру Анатолійовичу площею 0,58 га для обслуговування господарського двору 

(частина тракторної бригади)  в с.Мстишин  Луцького району Волинської області. 

           2. Призначити, що детальний план території для обслуговування господарського 

двору (частина тракторної бригади)  в с.Мстишин  є невід’ємною  складовою частиною 

генерального плану села Рованці  та схеми планування Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

           3. Надати дозвіл гр. Самолюку  Олександру Анатолійовичу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для обслуговування господарського 

двору (частина тракторної бригади)  площею 0,58 га  в с.Мстишин  Луцького району 

Волинської області за рахунок земель сільської ради не наданих у  власність і не 

переданих в користування. 

           4. Розроблений проект землеустрою подати на розгляд  та затвердження  в 

установленому законом порядку 

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

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

екології .   

 

 

 

Сільський голова                                                                                          С.О.Яручик                   

 



                                                                        
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

29.03.2019 № 8/135 

с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану території  

земельної ділянки для обслуговування 

приміщення конюшні і водонапірної башти 

Самолюку  О.А. 

 

 

         Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Самолюка  

Олександра Анатолійовича   для обслуговування приміщення конюшні  і водонапірної 

башти  (для іншого сільськогосподарського призначення) в с.Мстишин  та керуючись  

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

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію 

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

благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Самолюку  

Олександру Анатолійовичу площею 0,7452 га для обслуговування приміщення конюшні  і 

водонапірної башти  (для іншого сільськогосподарського призначення)   в с.Мстишин  

Луцького району Волинської області. 

           2. Призначити, що детальний план території для обслуговування приміщення 

конюшні  і водонапірної башти  (для іншого сільськогосподарського призначення)   в 

с.Мстишин  є невід’ємною  складовою частиною генерального плану села Рованці  та 

схеми планування Боратинської сільської ради Луцького району. 

           3. Надати дозвіл гр. Самолюку  Олександру Анатолійовичу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для обслуговування приміщення 

конюшні  і водонапірної башти  (для іншого сільськогосподарського призначення)   

площею 0,7452 га  в с.Мстишин  Луцького району Волинської області за рахунок земель 

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

           4. Розроблений проект землеустрою подати на розгляд  та затвердження  в 

установленому законом порядку 

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

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

екології .   

 

 

 

Сільський голова                                                                                          С.О.Яручик                   

 



                                                                       
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

29.03.2019 № 8/136 

с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування будівель  

торгівлі Гальчуну М.Д. 

 

 

         Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Гальчуна  Миколи  

Дмитровича  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в  с.Рованці  та 

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

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

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва,  благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Гальчуну  Миколі  

Дмитровичу площею 0,1198 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  в 

с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

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

будівель торгівлі  в с.Рованці  є невід’ємною  складовою частиною генерального плану 

села Рованці  та схеми планування Боратинської сільської ради Луцького району. 

           3. Надати дозвіл гр. Гальчуну  Миколі  Дмитровичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі площею 0,1198 га  в с.Рованці  Луцького району 

Волинської області за рахунок земель сільської ради не наданих у  власність і не 

переданих в користування. 

           4. Розроблений проект землеустрою подати на розгляд  та затвердження  в 

установленому законом порядку 

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

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

екології .   

 

 

 

Сільський голова                                                                                          С.О.Яручик                   

 

 

 

 



                                                                        
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

29.03.2019 № 8/137 

с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для  

розміщення та експлуатації основних, 

підсобних та допоміжних будівель і споруд 

підприємства Москвичу В.С. 

 

 

         Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Москвича  Віталія 

Степановича  для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних 

будівель і споруд підприємства  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. Москвичу  Віталію 

Степановичу  площею 1,0813 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 

допоміжних будівель і споруд підприємства в с.Боратин  Луцького району Волинської 

області. 

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

основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємства в с.Боратин  є 

невід’ємною  складовою частиною генерального плану села Боратин  та схеми планування 

Боратинської сільської ради Луцького району. 

           3. Надати дозвіл гр. Москвичу  Віталію Степановичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємства  площею 

1,0813 га  в с.Боратин Луцького району Волинської області за рахунок земель сільської 

ради не наданих у  власність і не переданих в користування. 

           4. Розроблений проект землеустрою подати на розгляд  та затвердження  в 

установленому законом порядку 

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

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

екології .   

 

 

 

Сільський голова                                                                                          С.О.Яручик                   



   
 

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Cьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 29.03.2019 № 8/138 

        с.Боратин 

 

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.» 

             

         Розглянувши  заяву громадянина  Джулінського  Леоніда Володимировича  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, 186,198,   враховуючи 

пропозицію  постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

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

                                                           В ИР І Ш И Л А : 

          1. Внести зміни 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.», а саме: пункт 3 рішення викласти в такій редакції: 

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

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

Боратинської сільської ради помісячно в рівних частинах на протязі року. За кожен день 

прострочки  пеня в розмірі 0,2 відсотка». 

          2. Всі інші пункти рішення  залишити без змін.   

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
            

                                           БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                        ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/139                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Оксенюк І.О. 

 

         Розглянувши  заяву  гр. Оксенюк  Ірини  Олегівни   про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Рованці  для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і   

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Оксенюк  Ірині  Олегівні   площею 0,10  га  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Рованці 

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

           2.  Гр. Оксенюк 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 

                                                              

                                                              Cьомого  скликання 

                                                      

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/140                                                      

     с.Боратин 

  

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального 

 садівництва    

 

 

 

              Розглянувши  заяву гр. Хільчук Юлії Петрівни про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для 

індивідуального садівництва  в садівничому товаристві «Калина» в  с. Промінь   та   

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

12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, враховуючи     пропозицію постійної    комісії 

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

природи та екології, сільська рада  

                                                  

                                                   В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки  площею 0,06 га , для надання у власність гр.Хільчук Юлії Петрівні 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. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                             С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                         

                                                             Cьомого  скликання 

                                                      

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/141                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва   

 

  

              Розглянувши  заяву гр. Самуся  Василя Михайловича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для 

індивідуального садівництва  в садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   

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

12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, враховуючи     пропозицію постійної    комісії 

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

природи та екології, сільська рада  

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки  площею 0,0770 га , для надання у власність гр. Самусю  Василю Михайловичу в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

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

переданих в користування.  

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

установленому порядку. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                         

                                                             Cьомого  скликання 

                                                      

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/142                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва   

 

              Розглянувши  заяву гр. Самусь Анжеліки Миколаївни 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 0,0597 га , для надання у власність гр. Самусь Анжеліці Миколаївні 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. 

 

 

Сільський голова                                                                                         С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                         

                                                             Cьомого  скликання 

                                                      

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/143                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва   

 

              Розглянувши  заяву гр. Джус Петра Петровича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для 

індивідуального садівництва  в садівничому товаристві «Калина» в  с. Промінь   та   

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

12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, враховуючи     пропозицію постійної    комісії 

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

природи та екології, сільська рада  

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

        1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки  площею 0,06 га , для надання у власність гр. Джус Петру Петровичу в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

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

користування.  

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

установленому порядку. 

 

 

Сільський голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                         

                                                             Cьомого  скликання 

                                                      

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/144                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва   

 

              Розглянувши  заяву гр. Жаркової  Наталії Юріївни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для 

індивідуального садівництва  в садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   

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

12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, враховуючи     пропозицію постійної    комісії 

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

природи та екології, сільська рада  

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

        1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки  площею 0,0629 га , для надання у власність гр. Жарковій  Наталії Юріївні  в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

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

переданих в користування.  

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

установленому порядку. 

 

 

Сільський голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                         

                                                             Cьомого  скликання 

                                                      

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/145                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва   

 

              Розглянувши  заяву гр. Жаркова  Віктора  Леонідовича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для 

індивідуального садівництва  в садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   

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

12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, враховуючи     пропозицію постійної    комісії 

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

природи та екології, сільська рада  

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

        1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки  площею 0,0629 га , для надання у власність гр. Жаркову  Віктору Леонідовичу  в 

с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому 

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

переданих в користування.  

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

установленому порядку. 

 

 

Сільський голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                         

                                                             Cьомого  скликання 

                                                      

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/146                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва   

 

              Розглянувши  заяву гр. Кулика  Віктора Михайловича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для 

індивідуального садівництва  в садівничому товаристві «Калина» в  с. Промінь   та   

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

12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, враховуючи     пропозицію постійної    комісії 

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

природи та екології, сільська рада  

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

        1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки  площею 0,06 га , для надання у власність гр. Кулику  Віктору Михайловичу  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. 

 

 

Сільський голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                         

                                                             Cьомого  скликання 

                                                      

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/147                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва   

 

              Розглянувши  заяву гр. Мисковець  Валентини Ігорівни 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 0,0780 га , для надання у власність гр. Мисковець  Валентині  Ігорівні 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. 

 

 

Сільський голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/148                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Клебанюк Т.І. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Клебанюк Тетяни  Іванівни  про надання  

дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні  ст. 12,   118,186   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  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,0390 га,  для надання у власність  гр.Клебанюк Тетяні  

Іванівні  в селі Рованці  Боратинської  сільської  ради для   ведення особистого 

селянського господарства  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                          
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/149                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Тимощук  Т.Є. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву Тимощук Тетяни Євгенівни  про надання  

дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

для  ведення особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону 

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

України, враховуючи пропозицію постійної 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  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,0390 га,  для надання у власність  гр. Тимощук Тетяні 

Євгенівні  в селі Рованці  Боратинської  сільської  ради для   ведення особистого 

селянського господарства  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

 

 



   
                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                           Сьомого    скликання 

    

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 29.03.2019 № 8/150                                                      

     с.Боратин 

 

 

Про делегування функції замовника 

з будівництва та експлуатації електричних 

мереж  житлового масиву в с.Боратин 

обслуговуючому кооперативу «Боратин-Західний» 

  

 

 

          Розглянувши та обговоривши заяву обслуговуючого кооперативу «Боратин-

Західний»   про  делегування йому функції замовника  з будівництва та експлуатації 

електричних мереж житлового масиву (вулиці Левадна,Західна)  в селі Боратин  та  

керуючись  п.31 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська 

рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

          Делегувати функції замовника з виготовлення технічної документації, будівництва 

та експлуатації електричних мереж житлового масиву в селі Боратин (вулиці 

Левадна,Західна)  

(34  земельні  ділянки  для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд ) обслуговуючому кооперативу  «Боратин-Західний». 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                              С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                           Сьомого    скликання 

    

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 29.03.2019 № 8/150                                                      

     с.Боратин 

 

 

Про делегування функції замовника 

з будівництва та експлуатації електричних 

мереж  житлового масиву в с.Боратин 

обслуговуючому кооперативу «Боратин-Західний» 

  

 

 

          Розглянувши та обговоривши заяву обслуговуючого кооперативу «Боратин-

Західний»   про  делегування йому функції замовника  з будівництва та експлуатації 

електричних мереж житлового масиву (вулиці Левадна,Західна)  в селі Боратин  та  

керуючись  п.31 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська 

рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

          Делегувати функції замовника з виготовлення технічної документації, будівництва 

та експлуатації електричних мереж житлового масиву в селі Боратин (вулиці 

Левадна,Західна)  

обслуговуючому кооперативу  «Боратин-Західний». 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                              С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/151                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Мазурцю Б.Я.  

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Мазурця  Бориса  Яковича про надання  

дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

для  надання в оренду для обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

і споруд  та   керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні  

ст. 12,   118, 93    Земельного   Кодексу    України, враховуючи пропозицію постійної 

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

охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

                                                               В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.   Дати  дозвіл  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,12 га,  для надання в оренду, терміном на 1 рік,  гр. Мазурцю  

Борису  Яковичу  в селі Голишів  Боратинської  сільської  ради для  обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

 



  
 

                                      БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                               ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          
                                                           Cьомого    скликання 

    

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/152                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на складання  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок ПАТ «Волиньобленерго» 

 

 

              

          Розглянувши клопотання  ПАТ «Волиньобленерго»  про надання дозволу на  

складання проекту землеустрою щодо  відведення земельних ділянок орієнтовною 

площею 0,0380 га для  встановлення  та обслуговування  опор ЛЕП -10 кВ Л-90, Л-88 та 

трансформаторної підстанції 10/04 кВ КТП-400 кВА і КТП-250 кВА  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  ПАТ «Волиньобленерго»  на складання проекту землеустрою щодо  

відведення земельних  ділянок орієнтовною площею 0,0380 га  в оренду терміном на 49 

років  для  встановлення  та обслуговування  опор ЛЕП -10 кВ Л-90, Л-88 та 

трансформаторних підстанцій 10/04 кВ КТП-400 кВА і КТП-250 кВА  в с.Рованці  на 

території Боратинської сільської ради (ОК «Надстир’я-Луцьк») 

 

          2. Проект відведення земельних  ділянок подати на розгляд в установленому 

порядку.    

                  

                 

 

 

Сільський голова                                                                                     С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 29.03.2019 № 8/153                                                      

     с.Боратин 

 

Про звільнення від сплати 

земельного податку 

 

 

         Розглянувши клопотання  громадської організації  «Реабілітаційний центр «Агапе 

Україна» про надання  пільги по сплаті земельного податку за земельні ділянки, які 

використовуються для обслуговування будівель комплексу для реабілітації людей з 

обмеженими фізичними можливостями та керуючись  п.28.ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст.7,10,12  Податкового кодексу України, враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

  

                                           ВИРІШИЛА:   

1. Звільнити  громадську організацію  «Реабілітаційний центр «Агапе Україна»   від 

сплати   земельного податку  за земельні ділянки:  

площею 0,12 га, кадастровий номер 0722880700:01:001:8124 

площею 0,24 га    -  « -                        0722880700:01:001:3488, які використовуються 

для потреб  реабілітаційного комплексу. 

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 

 

 29.03.2019 № 8/154                                                      

     с.Боратин 

 

Про звільнення від сплати 

земельного податку 

 

 

         Розглянувши клопотання  військової частини 1141 національної гвардії  України  про 

надання  пільги по сплаті земельного податку за земельну ділянку площею  3 га, яка 

використовується під військове стрільбище  в с.Городище та керуючись  п.28.ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.7,10,12  Податкового кодексу 

України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

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

рада 

  

                                           ВИРІШИЛА:   

1. Звільнити військову частину 1141 національної гвардії  України від сплати   

земельного податку  за земельну ділянку  площею 3,0 га, кадастровий номер 

0722880300:04:000:0620, яка використовується під військове стрільбище  в с.Городище 

Боратинської сільської ради. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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 

 

29.03.2019 № 8/155                                                      

     с.Боратин 

  

Про внесення в списки на отримання  

кредиту на будівництво індивідуального 

житлового будинку Радчук  Г.В.    

 

    

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву  гр. Радчук  Ганни  Валеріївни  про внесення  її в 

списки на отримання кредиту на будівництво індивідуального житлового будинку по 

Програмі  підтримки індивідуального житлового будівництва  на селі  «Власний дім» та 

керуючись  п.27 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій,  сільська рада  

 

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

        Внести гр. Радчук Ганну  Валеріївну в списки на отримання кредиту на будівництво 

індивідуального житлового будинку по Програмі  підтримки індивідуального житлового 

будівництва  на селі  «Власний дім». 

 

  

 

 

 

Сільський голова                                                                                           С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/156                                                      

     с.Боратин 

  

Про внесення в списки на отримання  

кредиту на будівництво індивідуального 

житлового будинку Лемчука С.І.    

 

    

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Лемчука  Сергія  Івановича про внесення  

його  в списки на отримання кредиту на будівництво індивідуального житлового будинку 

по Програмі  підтримки індивідуального житлового будівництва  на селі  «Власний дім» 

та керуючись  п.27 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій,  сільська рада  

 

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

        Внести гр. Лемчука  Сергія  Івановича в списки на отримання кредиту на будівництво 

індивідуального житлового будинку по Програмі  підтримки індивідуального житлового 

будівництва  на селі  «Власний дім». 

 

  

 

 

 

Сільський голова                                                                                           С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/157                                                      

     с.Боратин 

  

Про внесення в списки на отримання  

кредиту на будівництво індивідуального 

житлового будинку Ільюка Р.І.    

 

    

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Ільюка  Романа  Ігоровича  про внесення  

його  в списки на отримання кредиту на будівництво індивідуального житлового будинку 

по Програмі  підтримки індивідуального житлового будівництва  на селі  «Власний дім» 

та керуючись  п.27 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій,  сільська рада  

 

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

        Внести гр. Ільюка  Романа  Ігоровича в списки на отримання кредиту на будівництво 

індивідуального житлового будинку по Програмі  підтримки індивідуального житлового 

будівництва  на селі  «Власний дім». 

 

  

 

 

 

Сільський голова                                                                                           С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

                                                 БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                                  Cьомого  скликання   

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

 

       29.03.2019 № 8/158                                                      

             с.Боратин 

Про затвердження переліку земельних 

ділянок несільськогосподарського  

призначення для продажу права  

на них на конкурентних засадах  

(земельних торгах) 

               З метою  ефективного використання  сільського земельного фонду, виконання 

плану  надходжень та залучення додаткових коштів до  сільського бюджету від 

відчуження земельних ділянок несільськогосподарського призначення,  відповідно до 

ст.ст. 12, 127, 128, 134, 136 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію 

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

благоустрою, охорони природи та екології, керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України « 

Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  

                                                              В И Р І Ш И Л А : 

                1. Затвердити  перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

по яких здійснюватиметься  підготовка до продажу права  на них на конкурентних засадах  

 ( земельних торгах): 

 

 №  

п/п 

       Адреса 

земельної 

             ділянки 

     Цільове  призначення Орієнтовна 

площа (га) 

Примітка 

 1 

 

 

 

 

 

 

с. Рованці 

Луцького району 

Волинської області 

 

 

 

 

 

для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості  

 

 

 

  1,20 га 

 

 

 

 

 

 

 

 

               2. Відповідно до ч. 4,5,6 ст.136 Земельного кодексу  України, виконкому сільської 

ради, забезпечити підготовку до продажу прав  на конкурентних засадах земельної 

ділянки, визначеної в п.1 цього рішення.. 

               3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на сільського голову 

  Яручика С.О.   

 

Сільський голова                                                                                         С.О.Яручик                  



 
 

                                                 БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                                  Cьомого  скликання   

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

 

   29.03.2019 № 8/159                                                      

          с.Боратин 

   

Про надання дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної 

ділянки, розташованої  в межах населеного 

пункту Рованці Боратинської сільської 

ради Луцького району Волинської області  

 

 

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

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

містобудівної діяльності», розділом 4 Порядку розроблення містобудівної документації, 

затвердженого  Наказом Мінрегіону  України від 16.01.2016 № 290 та схемою планування 

Боратинської сільської ради, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Боратинській  сільській раді  замовити і розробити проект детального планування 

території земельної ділянки, площею 1, 20 га, для  розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості  в с.Рованці   Луцького району Волинської області. 

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

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості  в селі Рованці є невід’ємною  складовою 

частиною генерального плану села Рованці та схеми планування Боратинської сільської 

ради Луцького району. 

           3. Фінансування робіт по розробленню детального плану території здійснити за 

кошти Боратинської сільської ради.  

           4. Після розроблення  детального плану території затвердити його  у встановленому 

законодавством порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                         С.О.Яручик                   

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                         

                                                             Cьомого  скликання 

                                                      

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/160                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва   

 

  

              Розглянувши  заяву гр. Стельмащука  Олександра  Миколайовича про надання   

дозволу   на   розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для 

індивідуального садівництва  в садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   

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

12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, враховуючи     пропозицію постійної    комісії 

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

природи та екології, сільська рада  

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки  площею 0,050 га , для надання у власність гр. Стельмащуку  Олександру  

Миколайовичу в с.Промінь Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в 

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

власність і не переданих в користування.  

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

установленому порядку. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                         БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                        ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                                             

                                                         Cьомого    скликання                                                           

                                                            

                                                               Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

29.03.2019 № 8/161                                                      

     с.Боратин 

 

 

Про надання дозволу на внесення змін 

до  проекту  детального планування 

території земельних ділянок в селі Рованці.   

                       

 

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

змін в детальний план території земельних  ділянок, що перебувають у приватній 

власності  і  знаходяться в  селі  Рованці,   та  керуючись   п.42 ст. 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст. 12, 184,186  Земельного  кодексу України,   

сільська рада 

 

                                                                В И Р І Ш И Л А:   

 

       1.  Дати  дозвіл  ТзОВ «ТЕРРА-КАПІТАЛ»  на внесення  змін до  проекту  детального   

плану території земельних  ділянок, що перебувають у приватній власності  і  знаходяться 

в  селі  Рованці   Боратинської сільської ради  Луцького району, кадастрові  номери: 

0722880700:04:001:1695; 0722880700:04:001:1696; 0722880700:04:001:1697.   

       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                                                   

 

 29.03.2019 № 8/162                                                      

     с.Боратин 

   

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельних  

ділянок .  

 

              Розглянувши  заяви громадян про надання дозволів на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок , 

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

ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 Прикінцевих та перехідних положень 

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

розмежування земель державної та комунальної власності», Законом України «Про 

землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  Закону України 

«Про державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної комісії з питань 

земельних відносин і розвитку підприємництва ,  сільська  рада 

 

                                                           В ИР І Ш И Л А : 

 

            1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення) меж земельних ділянок громадянам: 

            2). Щегельському Олександу  Павловичу - на присадибну земельну ділянку, 

площею 0,12 га,   що розташована в селі Новостав  по вулиці Вишневій. 

            2). Тимощук  Тетяні Євгенівні, Краль Павлу Євгеновичу  - на присадибну  земельну 

ділянку, площею 0,12 га  що розташована в селі Рованці . 

            3). Сюйві  Інні Федорівні   – на присадибну  земельну ділянку, площею 0,25 га, що 

розташована в селі Боратин. 

            4). Мельничуку Володимиру Івановичу   – на присадибну земельну ділянку,  

площею 0,12 га,  що розташована в селі  Боратин. 

           5). Пуць Емілії  Антонівні – на присадибну земельну ділянку,  площею 0,25 га,  що 

розташована  в селі Городище по вулиці  Миру,17. 

           6). Сивому  Валерію Флавійовичу – на присадибну земельну ділянку,  площею 0,12 

га,  що розташована  в селі Боратин  по вулиці  Центральній. 

           7). Мицалюк Раїсі Григорівні  – на присадибну земельну ділянку,  площею 0,12 га,  

що розташована  в селі Боратин. 

           8). Петриченко Олені Трохимівнгі – на присадибну земельну ділянку,  площею 0,25 

га,  що розташована  в селі Городище по вулиці  Дружби, 30. 

           9). Миронюку Павлу Петровичу  – на присадибну земельну ділянку,  площею 0,24 

га,  що розташована  в селі Боратин. 

Сільський  голова                                                                                               С.О.Яручик 



 
 

                                                                         

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                  ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                            Cомого    скликання 

     

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 29.03.2019 № 8/163                                                      

     с.Боратин 

 

Про найменування вулиць. 

 

  

 

         Розглянувши  пропозиції жителів нового  масиву забудови в селі Рованці та жителів 

с.Коршовець, відповідно до пункту 1 ст. 37  Закону України  "Про місцеве 

самоврядування в Україні", сільська рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Назвати нову  вулицю  в селі Рованці   Луцького району Волинської області: 

вулиця  Княгині Ольги.  

          2. Назвати нову  вулицю  в селі Коршовець  Луцького району Волинської області: 

вулиця  Набережна. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                               С.О.Яручик      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
            

                                           БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                        ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/164                                                     

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування храму в с.Голишів. 

 

              Розглянувши  заяву релігійної громади «Святитетя Миколая Чудотворця» села 

Голишів  про надання   дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування  Храму в с.Голишів  

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, 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  релігійній громаді «Святителя Миколая Чудотворця» села Голишів   для   

будівництва   та  обслуговування  Храму  в селі Голишів за рахунок земель сільської ради 

не наданих у власність і не переданих в користування .  

        2.  Релігійній громаді «Святителя Миколая Чудотворця»  розробити проект з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і прав 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  

 

 

     29.03.2019 № 8/165                                                     

     с.Боратин 

 

Про затвердження  плану  детального  

планування  житлового кварталу  в  

селі  Голишів.   

                       

 

            Розглянувши проект  детального планування житлового кварталу  в селі  Голишів, 

враховуючи позитивні висновки та пропозиції управління земельних ресурсів у Луцькому 

районі, відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

Луцької райдержадміністрації, санепідемстанції  та держуправління охорони 

навколишнього природного середовища у Волинській області  та  керуючись   п.42 ст. 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 12, 184,186  Земельного  

кодексу України,   сільська рада 

 

                                           В И Р І Ш И Л А:   

 

             Затвердити   план  детального планування  забудови   житлового  кварталу  в селі  

Голишів.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                         С.О.Яручик  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                         БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                          ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                     

                                                                Сьомого   скликання 

                                                   

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 29.03.2019 № 8/166                                                     

         с.Боратин 

 

 

Про  надання дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для сінокосіння та  

випасання худоби Кузьміч Н.М. 

 

               Розглянувши    заяву   гр. Кузьміч  Наталії  Михайлівни  про   надання   дозволу   

на   складання    проекту  землеустрою щодо відведення   земельної    ділянки   в  селі  

Боратин  для   сінокосіння  і випасання худоби  та   керуючись п.34 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.12, 34,  93, 124    Земельного   Кодексу    

України    сільська    рада 

 

                                                             В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.   Дати    дозвіл  на  складання   проекту землеустрою щодо  відведення   земельної    

ділянки, орієнтовною площею 0,10  га ,  для надання в оренду, терміном на 49 років,   

гр. Кузьміч  Наталії  Михайлівні   в  селі  Боратин   для сінокосіння і випасання худоби  за  

рахунок  земель  сільської  ради  не  наданих  у  власність  і  користування. 

 

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

установленому порядку. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                       С.О.  Яручик           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29.03.2019 № 8/167                                                     

         с.Боратин 

 

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.» 

 

 

               Розглянувши заяву гр. Литвинюка Василя Володимировича   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.» 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  № 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.» ,   а саме: пункті 1 

рішення слова «село Боратин» замінити на «село Рованці».  

                  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 

 

29.03.2019 № 8/168                                                     

         с.Боратин 

 

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.» 

 

 

               Розглянувши заяву гр. Супронюка  Володимира Оверковича    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 В.О.» 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  № 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 В.О.»,   а саме: пункті 1 

рішення слова «село Боратин» замінити на «село Рованці».  

                  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 

 

29.03.2019 № 8/169                                                     

         с.Боратин 

 

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.» 

 

 

               Розглянувши заяву гр. Максимчук Ірини Володимирівни  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.» 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  № 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. » ,   а саме: пункті 1 

рішення слова «село Боратин» замінити на «село Рованці».  

                  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 

 

29.03.2019 № 8/170                                                     

         с.Боратин 

 

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  

Палієнко А.В.» 

 

 

               Розглянувши заяву гр. Палієнко  Анни  Володимирівни 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 Палієнко А.В.» 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  № 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 Палієнко А.В. » , а саме: пункті 1 

рішення слова «село Боратин» замінити на «село Рованці».  

                  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 

 

29.03.2019 № 8/171                                                     

         с.Боратин 

 

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.» 

 

 

               Розглянувши заяву гр. Супронюк  Світлани  Володимирівни  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.» 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  № 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.», а саме: пункті 1 

рішення слова «село Боратин» замінити на «село Рованці».  

                  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 

 

29.03.2019 № 8/172                                                     

         с.Боратин 

 

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.» 

 

 

               Розглянувши заяву гр. Дмитрук Оксани  Володимирівни  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.» 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  № 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.» , а саме: пункті 1 

рішення слова «село Боратин» замінити на «село Рованці».  

                  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 

 

 29.03.2019 № 8/173                                                     

         с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

схеми розміщення та встановлення 

двохстороннього рекламного  щита  

ТзОВ «БРЕНДБОРД» 

    

  

 

           Розглянувши   клопотання  ТзОВ «БРЕНДБОРД» про надання  дозволу на 

розміщення   двохстороннього   рекламного  щита, площиною  3 х 7 м  в  селі Рованці  по 

вулиці Європейській  на  території  Боратинської  сільської  ради  та  керуючись  ст. 30  

Закону  України   „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, п.п. 23,29 Типових правил 

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 грудня 2003 року №2067, сільська  рада 

 

                                                 В И Р І Ш И Л А: 

 

          1.  Дати дозвіл ТзОВ «БРЕНДБОРД»  на розроблення схеми  розміщення  та 

встановлення двохстороннього рекламного  щита, площиною  розміром  3 х 6 м  в 

с.Рованці  терміном на 5 років  з орендною платою  200 гривень за одну сторону 

щомісячно. 

В разі несвоєчасної проплати нараховується пеня в розмірі 0,2 % за кожний день 

прострочки. 

         Місце розташування щита: територія Боратинської сільської ради, село Рованці  

вулиця  

Європейська.  

        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 

 

 29.03.2019 № 8/174                                                     

         с.Боратин 

 

Про сприяння в будівництві 

лінії електропередач  

ОК «НАДСТИР’Я” 

    

  

           Розглянувши   клопотання  ОК «НАДСТИР’Я”  про сприяння  в будівництві  лінії 

електропередач  житлового кварталу   в селі Боратин  та  керуючись  ст. 26  Закону  

України   „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, сільська  рада 

 

                                                 В И Р І Ш И Л А: 

 

           Клопотання ОК «НАДСТИР’Я”  про сприяння  в будівництві  лінії електропередач  

житлового кварталу   в селі Боратин  прийняти до уваги.   

 

 

 

Cільський  голова                                                                                          С.О.  Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                           БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА    РАДА 

                             ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ      ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

                                                            Сьомого  скликання 

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

 29.03.2019 № 8/175                                                     

         с.Боратин 

 

Про надання дозволу на реконструкцію 

магазину-кафетерію Пільо С.Ф. 

    

  

           Розглянувши   заяву  Пільо  Степанії  Федорівні  про надання дозволу на 

реконструкцію належного їй магазину –кафетерію, що знаходиться в селі Новостав  по 

вулиці Вишневій,1  та  керуючись  ст. 30  Закону  України   „Про  місцеве  самоврядування  

в  Україні”, сільська  рада 

 

                                                 В И Р І Ш И Л А: 

 

           Дати дозвіл  гр. Пільо  Степанії Федорівні  на реконструкцію належного їй магазину 

–кафетерію, що знаходиться в селі Новостав  по вулиці Вишневій,1.   

 

 

 

 

Cільський  голова                                                                                          С.О.  Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
            

                                           БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                        ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

     29.03.2019 № 8/176                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Кічуку  Д.Б. 

 

              Розглянувши  заяву  гр. Кічука Дмитра  Богдановича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Боратин  для 

будівництва   та  обслуговування    житлового    будинку,  господарських будівель і   

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Кічуку  Дмитру  Богдановичу  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 .  

         2.  Гр. Кічуку Д.Б. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і прав 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 

 

29.03.2019 № 8/177                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на  

влаштування акумулюючої водойми   

в селі Коршовець гр. Дмитруку С.М. 

  

             Розглянувши заяву гр. Дмитрука Сергія  Миколайовича про надання дозволу на 

влаштування акумулюючої водойми на власній земельній та керуючись статею 33 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. Надати дозвіл Дмитруку  Сергію Миколайовичу  на влаштування акумулюючої 

водойми на власній земельній ділянці, площею 0,2000 га, що знаходиться в селі 

Коршовець Луцького району. 

2. Громадянину Дмитруку Сергію  Миколайовичу виготовити проектну 

документацію згідно чинного законодавства. 

          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 

 

29.03.2019 № 8/178                                                     

         с.Боратин 

 

Про внесення змін в рішення Промінської  

сільської ради № 13/3 від 23.12.2016  

« Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого  

селянського господарства Дрозд Г.А.»  

 

 

        Розглянувши заяву гр. Дрозд  Ганни  Анатоліївни  про внесення змін в рішення 

Промінської сільської ради №13/3 від 23.12.2016 «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки для 

ведення особистого селянського  господарства Дрозд Г.А. 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  Промінської сільської ради №13/3 від 23.12.2016 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведенняземельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Дрозд Г.А., а саме:в пункті 1 рішення цифру «0,45 га»  замінити на «0,70 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 

 

 

 29.03.2019 № 8/179                                                    

         с.Боратин 

 

 

Про  надання дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для надання в оренду 

для рибогосподарських потреб в с.Промінь. 

 

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

ст.12, 34,  93, 124    Земельного   Кодексу    України    сільська    рада 

 

                                                             В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.   Дати    дозвіл виконкому сільської ради  на  складання   проекту землеустрою 

щодо  відведення   земельної ділянки в с.Промінь для надання в оренду для 

рибогосподарських потреб. 

          2.  Проект відведення  земельної ділянки подати на розгляд  і 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                                                   

29.03.2019 № 8/180 

        с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для реконструкції  

частини приміщення під амбулаторію загальної 

практики сімейної медицини в с.Баїв. 

 

 

         Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки для реконструкції  

частини приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с.Баїв   та 

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

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

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва,  благоустрою,  охорони природи та екології, сільська рада  

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  для реконструкції  

частини приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с.Баїв     

Луцького району Волинської області. 

        2. Призначити, що детальний план території для реконструкції частини приміщення 

під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с.Баїв Луцького району 

Волинської області  є невід’ємною  складовою частиною генерального плану села Баїв  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 

 

   29.03.2019 № 8/181 

        с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Максименко М.Ю.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Максименка  Максима Юрійовича  про 

надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,10 га   для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в селі Рованці та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, 

площею  0,10 га,  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в селі Рованці  гр. Максименку  Максиму Юрійовичу та внести 

пропозицію по даному  питанню  на розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

   29.03.2019 № 8/182 

        с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Переведенчука О.В. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Переведенчука Олександра  Вікторовича  

про надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,12 га   для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в селі Боратин та керуючись  п.34 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, 

площею  0,12 га,  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в селі Боратин  гр. Переведенчуку  Олександру  Вікторовичу 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 

 

   29.03.2019 № 8/183 

        с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Климович Т.В. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Климович Тетяни  Василівни  про внесеня 

її в списки  на отримання кредиту по Програмі «Власний дім» на будівництво будинку в 

селі Боратин та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку  та залучення інвестицій вивчити питання  про можливість  

внесення в списки Климович Тетяни  Василівни на отримання кредиту по Програмі 

«Власний дім» на будівництво будинку в селі Боратин  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 

 

   29.03.2019 № 8/184 

        с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Луговського О.В. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Луговського Олександра  Вікторовича  про 

надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,12 га   для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в селі Рованці та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, 

площею  0,12 га,  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в селі Рованці  гр. Луговському Олександру  Вікторовичу  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 

 

   29.03.2019 № 8/185 

        с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Кулик Д.В. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Кулик  Діни  Вікторівни  про надання 

дозволу на розробку  детального плану території  земельної ділянки (цільове призначення 

якої змінюється) площею 0,1134 га для  будівництва та обслуговування офісно-

складського, торгівельного приміщення в с.Рованці та керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на розробку  детального плану території  земельної ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) площею 0,1134 га для  будівництва та обслуговування 

офісно-складського, торгівельного приміщення в с.Рованці   гр. Кулик  Діні  Вікторівні 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 

 

   29.03.2019 № 8/186 

        с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Вігірінського М.А. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Вігірінського  Миколи  Анатолійовича   про 

надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

для  ведення особистого селянського господарства та керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки,   

для ведення особистого селянського господарства   гр. Вігірінському  Миколі  

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 

 

   29.03.2019 № 8/187 

        с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Наумчука О.М. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Наумчука  Олега  Миколайовича   про 

надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

для  ведення особистого селянського господарства та керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» 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 ведення особистого селянського господарства   гр. Наумчуку  Олегу  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 

 

   29.03.2019 № 8/188 

        с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Маковецького Ю.С. 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Маковецького Юрія  Степановича  про 

надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

для  ведення особистого селянського господарства та керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» 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 ведення особистого селянського господарства   гр. Маковецькому Юрію  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 

 

   29.03.2019 № 8/189 

        с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Маркевича  В. Л. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Маркевича  Валентина 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,   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд    

гр. Маркевичу  Валентину 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 

 

   29.03.2019 № 8/190 

        с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви Юрченко Н.О. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Юрченко Наталії Олександрівни про 

внесеня її в списки  на отримання кредиту по Програмі «Власний дім» на реконструкцію 

житлового будинку в селі Боратин та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку  та залучення інвестицій вивчити питання  про можливість  

внесення в списки Юрченко Наталії Олександрівни на отримання кредиту по Програмі 

«Власний дім» на реконструкцію власного житлового  будинку в селі Боратин  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 

 

   29.03.2019 № 8/191 

        с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Саць А.М. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Саць  Андрія  Миколайовича  про надання 

дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки    для  

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

«Про місцеве самоврядування в Україні» 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 розробку детального плану території  земельної ділянки  площею 1,2 

га для зміни цільового призначення з ведення особистого селянського господарства для 

облаштування фермерського  господарства, а саме:  будівництва господарських будівель і 

споруд (навісів)  гр. Саць  Андрію 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 

 

   29.03.2019 № 8/192 

        с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви Ковальчук Н.С. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Ковальчук  Наталії  Сергіївни про внесеня її 

в списки  на отримання кредиту по Програмі «Власний дім» на завершення будівництва  

житлового будинку в селі Боратин та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку  та залучення інвестицій вивчити питання  про можливість  

внесення в списки Ковальчук  Наталії  Сергіївни  на отримання кредиту по Програмі 

«Власний дім» на завершення будівництва  житлового  будинку в селі Боратин  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 

 

    29.03.2019 № 8/193 

        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,  сільська рада 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

       1. Відмовити гр. Матящуку  Сергію  Валентиновичу в наданні дозволу  на 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

в селі Рованці  за більшістю голосів. 

        Відмовити гр. Мельник  Світлані Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

селі Рованці  за більшістю голосів. 

       Відмовити гр. Намуйлик  Наталії Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

селі Новостав  за більшістю голосів. 

       Відмовити гр. Мельник  Вікторії Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

селі Рованці  за більшістю голосів. 

       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 

селі Рованці  за більшістю голосів 

 

         Відмовити гр.Михалевському  Олександру Олександровичу в наданні дозволу  на 

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



для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на території сільської ради  за більшістю голосів 

         Відмовити гр.Лопушан Тетяні 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 на 

території сільської ради  за більшістю голосів 

         Відмовити гр. Крючкову Сергію  Юрійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

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

більшістю голосів 

         Відмовити гр. Нікітіну Дмитру 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  на 

території сільської ради  за більшістю голосів 

         Відмовити гр. Остапковичу  Святославу 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  

на території сільської ради за більшістю голосів 

        Відмовити гр. Смалько  Олегу Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

селі Рованці  за більшістю голосів 

        Відмовити гр. Момоту  Андрію  Олександровичу  в наданні дозволу  на розроблення 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

селі Рованці  за більшістю голосів 

       Відмовити гр. Задворному  Владиславу Федоровичу  в наданні дозволу  на 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

в селі Боратин  за більшістю голосів 

        Відмовити гр. Шевчуку Олександру Олександровичу  в наданні дозволу  на 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

в селі Боратин  за більшістю голосів 

         Відмовити гр. Турук   Наталії 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 

селі Боратин  за більшістю голосів 

        Відмовити гр. Тарновській Лілії Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.Рованці  за більшістю голосів 

         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 

селі Рованці  за більшістю голосів 

         Відмовити гр. Леоновій  Ользі Андріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території 

сільської ради за більшістю голосів 

        Відмовити гр. Ходорчук Тетяні  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 

селі Рованці  за більшістю голосів 

          Відмовити гр. Сесюк  Нелі Леонідівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,24 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

сільської ради  за більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Мельничуку Олександру Вікторовичу  в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,24 га   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

на території сільської ради за більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Жанько Олександру Миколайовичу в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,24 га   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

на території сільської ради  за більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Пігулі Дарині Андріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Семенюку Деонисію Олександровичу в наданні дозволу  на 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

в селі Боратин  за більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Веліщинській Лідії  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 

селі Боратин  за більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Парафін  Наталії Василівні  в наданні дозволу  на розроблення 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

селі Рованці  за більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Петрову Олександру Ігоровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

сільської ради  за більшістю голосів. 

        Відмовити гр. Петрову Артуру Ігоровичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території 

сільської ради  за більшістю голосів. 

        Відмовити гр.  Петрову Оресту Ігоровичу 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  за 

більшістю голосів. 

        Відмовити гр. Петровій Соломії Ігорівні 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  за 

більшістю голосів. 

        Відмовити гр. Бортніку  Івану  Федоровичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

селі Рованці  за більшістю голосів. 

       



          Відмовити гр. Лихач  Івану Івановичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Фурману  Олександру 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 селі Боратин або Боратин  за більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Сивому  Анатолію 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 селі Боратин  за більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Карпенко Нелі Петрівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

більшістю голосів. 

         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 селі Боратин за 

більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Бортніку  Івану Федоровичу  в наданні дозволу  на розроблення 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

селі Рованці за більшістю голосів. 

         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  в 

селі Боратин за більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Васільєвій  Дарині Петрівні в наданні дозволу  на розроблення 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на 

території сільської ради за більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Ковальчуку Олегу Андрійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на 

території сільської ради за більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Мисковцю  Вячеславу  Васильовичу  в наданні дозволу  на 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

в с.Рованці за більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Галас  Оксані Антонівні  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 за 

більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Момот Ользі 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.Голишів за більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Супрунець Ірині 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.Голишів за більшістю голосів. 



        

       Відмовити гр. Ковердюку Веніаміну  Івановичу  в наданні дозволу  на розроблення 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

с.Боратин за більшістю голосів. 

       Відмовити гр. Дрозд Христині  Володимирівні  в наданні дозволу  на розроблення 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

с.Промінь за більшістю голосів. 

        Відмовити гр. Довгополюк   Ользі Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

с.Новостав  за більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Жуку  Миколі  Івановичу 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  за 

більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Михалик  Ілоні Сергіївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для будівництва та 

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

більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Регешук  Надії Петрівні  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.Новостав  за 

більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Веснянці Валерію Михайловичу  в наданні дозволу  на розроблення 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

с.Боратин  за більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Іваницькій  катерині Юріївні  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

с.Боратин  за більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Зінь Сергію Ярославовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

більшістю голосів. 

           Відмовити гр. Мілінчуку  Валентину Олеговичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

с.Боратин  за більшістю голосів. 

           Відмовити гр. Фурману Олександру 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  за більшістю голосів. 

           Відмовити гр. Ковальову Олегу 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  за більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Омельковцю Василю Володимировичу в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   



для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

в с.Рованці  за більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Сидорчуку  Олександру 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 за більшістю голосів. 

        Відмовити гр. Кордуновій  Тетяні 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 сільської ради. 

         Відмовити гр. Сідловській Світлані Сергіївні в наданні дозволу  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Струк  Наталії Сергіївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Мельнику  Руслану Ярославовичу  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  за більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Слабенко  Ірині Богданівні 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 за 

більшістю голосів. 

         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 за 

більшістю голосів. 

           Відмовити гр. Корвацькій   Людмилі Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.12 га   для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

території сільської ради за більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Мисковець вячеславу  Васильовичу в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.10 га   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

в с.Рованці за більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Веснянці  Валерію Михайловичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.12 га   для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

с.Боратин за більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Мілінчуку  Валентину  Олеговичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.12 га   для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

с.Боратин за більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Cолінчуку  Віталію 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 за більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Банацькому  Роману  Петровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.12 га   для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

с.Боратин за більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Cалікову   Юрію Олеговичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.12 га  для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

сільської ради за більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Ковальчуку Артуру Ігоровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.12 га  для будівництва 

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

більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Яринюку 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.Рованці за 

більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Кондратюку Миколі  Богдановичу 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 за 

більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Кревському Роману Аліковичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.15 га  для будівництва 

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

більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Патуті  Роману Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.15 га  для будівництва 

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

більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Карпенко Нелі Петрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.15 га  для будівництва та 

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

ёбільшістю голосів. 

          Відмовити гр. Дем’янчук  Тетяні Іванівні 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.Новостав 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 

 

    29.03.2019 № 8/194 

        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. Щегельському  Олександру  Павловичу в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,50 га   

для ведення особистого селянського господарства  в селі Новостав  за більшістю голосів. 

        Відмовити гр. Лопушан Тетяні Михайлівні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га  для ведення 

особистого селянського господарства  на території сільської ради. 

        Відмовити гр.Омельчук  Катерині  Василівні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Рованці за більшістю голосів. 

        Відмовити гр. Бугайчук  Юлії  Віталіївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Рованці за більшістю голосів. 

        Відмовити гр. Мельничуку  Леоніду  Петровичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Голишів за більшістю голосів. 

        Відмовити гр. Іванову  Володимиру  Михайловичу  в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Рованці за більшістю голосів. 

        Відмовити гр. Березі  Аллі  Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,09 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин за більшістю голосів. 



        Відмовити гр. Іванову  Володимиру  Михайловичу  в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,40 га   

для ведення особистого селянського господарства  в селі Рованці за більшістю голосів. 

        Відмовити гр. Клімішиній  Любові  Дмитріавні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,14 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Рованці за більшістю голосів. 

       Відмовити гр. Солодусі  Наталії  Григорівні  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Рованці за більшістю голосів 

       Відмовити гр. Новосад  Ользі  Петрівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Рованці за більшістю голосів 

        Відмовити гр. Галашевському  Олегу  Володимировичу в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10  га   

для ведення особистого селянського господарства  в селі Рованці за більшістю голосів 

         Відмовити гр. Гонтару  Вячеславу  Степановичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10  га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Рованці за більшістю голосів 

         Відмовити гр. Зінчуку  Роману  Володимировичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10  га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Рованці  за більшістю голосів 

         Відмовити гр. Гамоніну Тарасу Юрійовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10  га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Рованці  за більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Тишинському  Віктору  Никандровичу  в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   

для ведення особистого селянського господарства   за більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Андрейко  Андрію  Богдановичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,08 га   для ведення 

особистого селянського господарства   за більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Водик  Ірині  Миколаївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0  га   для ведення особистого 

селянського господарства в межах Промінської сільської ради за більшістю голосів  

         Відмовити гр. Стасюку  Павлу  Валерійовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,24  га   для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Городище  за більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Березі  Лілії  Степанівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,21 га   для ведення особистого 

селянського господарства в с.Цеперів  за більшістю голосів. 

          Відмовити гр. Щегельському  Вадиму  Павловичу  в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   

для ведення особистого селянського господарства в с.Новостав  за більшістю голосів. 

         Відмовити гр. Щегельському  Павлу Павловичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   для ведення 

особистого селянського господарства в с.Новостав  за більшістю голосів 

         Відмовити гр. Чміль  Галині Олексіївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   для ведення особистого 

селянського господарства в с.Промінь  за більшістю голосів 

         Відмовити гр. Дем’янчук  Тетяні  Іванівні  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення 

особистого селянського господарства в с.Новостав  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 

 

    29.03.2019 № 8/195 

        с.Боратин 

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення плану детального 

планування території земельної 

ділянки Василюк О.В. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву  громадянки Василюк  Ольги  Василівни про 

надання   дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки  площею 

0,2227 га для будівництва та обслуговування житлового будинку  в с.Рованці 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: 

 

        1. Відмовити гр. Василюк  Ользі  Василівні в наданні дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється)  

площею 0,2227 га для будівництва та обслуговування житлового будинку  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  
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