
 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

09. 11 . 2018  №  6/2 

          с. Боратин 

 

Про затвердження  порядку денного 

шостої сесії  сьомого скликання  

Боратинської сільської ради. 

 

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

Україні», сільська рада  

                                       

В И Р І Ш И Л А: 

 

        Затвердити  для  розгляду шостої сесії сільської ради такий порядок денний:  

1. Про обрання комісії для підрахунку голосів поіменного голосування 
                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

2. Про затвердження порядку денного шостої сесії сьомого скликання Боратинської 

сільської ради 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова        

3. Про Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Боратин» на 2018 рік 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

4. Про Програму фінансової підтримки комунального некомерційного  підприємства 

«Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  на 2018-2019 роки 
 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

5. Про вивезення твердих побутових відходів від господарств населення сільської  ради 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

6. Про надання дозволу на передачу майна на баланс комунального підприємства «Боратин» 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

7. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2017 № 2/6 «Про сільський бюджет  

на 2018 рік» 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                         

8. Про надання дозволу на розробку генеральних планів   
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

9. Про затвердження Положення про порядок використання шкільних автобусів 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Сітусі І.О.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                   
11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Романюк Т.В. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                 
12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Гнатюк Н.В.    
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.         



13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Харчуку А.І.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 
власність Рудецькому І.Г. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Павлюк С.М. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Радчук С.Г.   
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Іваницькому В.Ю. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                               

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 
власність Ковальчуку В.С. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                             

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Мазурок М.О.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                             

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Макарі О.В.    
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.         

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Громик Ю.П.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 
власність Рудинцю Р.А.  

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.        
23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Дворецькій Н.У.   
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

                                        

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Данилюк Д.С. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                            

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 
власність Левчуку А.М.  

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                              

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Ніколаєву Д.О.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Білику Ю.П.   
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                  

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Шишковській Л.Л.   
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                            

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 
власність Зарембюк О.В.  

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                     

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Денисюку Ю.М.      
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Дорощуку О.О. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 
власність Борисюк Т.П.   

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Магдюк Є.М. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Кудрі С.М. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Соколу А.А.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 
власність Кіпень Р.А. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Мосіюк Л.П. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Степчук В.Є. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Олексюк І.О.   
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 
власність Колбі І.В.  

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Кислюк Є.В.    
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Шишці В.А.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Ривачуку П.В. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 
власність Медведюк Л.А. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Глині Ю.Д.      
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Васильєвій Л.Г.     
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Заболотських Н.В.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 
власність Каркич О.Т.  

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Панасюк О.С.    



       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                 

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Поліщук Н.В.   
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                           

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Поліщуку О.В.    
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.   

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 
власність Стефановичу В.Ф.   

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                           

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 
власність Косарук Н.І.   

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                          

54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Довгополюк Г.В.   
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                             

55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Яковлюк І.В.    
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                       

56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 
власність Левчук Г.М.  

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                       

57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 
власність Левчук Г.М. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                   

58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Дорощук І.М.   
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                         

59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Рудь В.І. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 
власність Рудь Н.В.  

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 
власність Казмірук В.В. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Яковлюку А.Я.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Горлайчуку О.Є.   
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

64. Про зміну розміру статутного капіталу комунального підприємства «Боратин»  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                          

65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки у 

власність Стасюк В.С.     
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної (цільове призначення 
якої змінюється) Шиманському А.М.   

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної (цільове призначення 

якої змінюється) Остапюк О.Т.   
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної (цільове призначення 

якої змінюється) Любохинець Л.К.   



       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної (цільове призначення 

якої змінюється) Лясковській В.А. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  (цільове призначення 

якої змінюється) Панову О.В.       
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної (цільове призначення 
якої змінюється) Кушнір А.А. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.  

72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної (цільове призначення 
якої змінюється) Мар’юку В.С.  

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної (цільове призначення 

якої змінюється) Мар’юку В.С. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної (цільове призначення 

якої змінюється Тишик А.І. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання  земельної  ділянки  в 
оренду Шишку П.П. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

76. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання  земельної  ділянки  в 
оренду Кужелю В.В.      

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

77. Про надання земельної ділянки у власність Купріянчик Д.С.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

78. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання  земельної  ділянки  у 

власність Косарук Н.І. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

79. Про затвердження нової редакції статуту Боратинського дошкільного навчального 

закладу «Сонечко» 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

80. Про делегування повноважень Луцькій районній раді на 2019 рік з реалізації державних 

Програм соціального захисту населення  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                            

81. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання  земельної ділянки у 
власність Моторній Л.В. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

82. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) Сацю Т.М. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

83. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) Олексюку О.В. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

84. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства Галецькому Д.В. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

85. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Безека О.О. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

86. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства Соловонюк Т.М. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

87. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства Гальчуну М.Д. 



       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

88. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства Калакуцу Ф.А. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

89. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства Залеті О.А. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

90. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Лех О.І. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

91. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Мартинюк О.М. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

92. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства Ховбоші Т.О. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

93. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства Бондарук Л.М. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

94. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Підгірному І.Є.  

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

95. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Оленюк Т.П. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

96. Про надання дозволу на розроблення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Михалюку С.В. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

97. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства Стефанович Г.П. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

98. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Крамару Д.Є. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

99. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Горошко В.Г. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

100. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства Власюку В.В. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

101. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства Гнатюку О.М. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

102. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Петруку П.П. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

103. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Стефановичу А.П. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

104. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства Снітко Н.М.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

105. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства Поштарук А.М. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 



106. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства Назарчук Т.В. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

107. Про ліквідацію сільських виборчих комісій 
Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

108. Про внесення змін до рішення сільської ради № 3/7 від 21.02.2018 «Про встановлення 
місцевих податків і зборів на території Боратинської сільської ради» 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

109. Про внесення змін до рішення сільської ради № 5/5 від 03.08.2018 «Про встановлення 

ставок та пільг земельного податку на 2019 рік» 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

110. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання  земельної ділянки 

у власність Cтеренчук Т.Д. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

111. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) Цейку Ю.Ф.             
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

112. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Сітусі  О.А. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

113. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Щур М.В. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

114. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Тіхоновій Є.В. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

115. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування офісних та складських приміщень Оксенюку М.М. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

116. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі Шикуну В.В. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

117. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування офісно-торгівельних приміщень Цейку Б.А. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

118. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування паркінгів та автостоянок 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

119. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Денисюку А.А., 
Кондратюку О.В., Чижук О.А.    

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

120. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Маслянці П.М. 
        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

121. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Шапталі О.О.   
                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

122. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування торгово-офісних, складських приміщень, магазину та кафе-бару Гущик 
Ю.В. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

123. Про надання дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Струку В.С. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 



124. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд Левчуку М.А. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

125. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Горошко В.Г. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

126.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд Мусейчук Г.М. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

127. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства Мусейчук Г.М. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

128. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва  та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель 
і споруд Нагорному П.Ю. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

129. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд Клімащуку Д.В. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

130. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва Степюку А.М.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

131. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва Матвіюк А.І.   
Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                               

132. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва Гіль І.А.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

133. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва Ковальчуку Т.В.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

134. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва Гудзь В.В.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

135. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва Руднік Г.І.  

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

136. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва Самойло І.А.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

137. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва Федорчук Т.Є. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

138. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва Лисюк Н.П.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

139. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Бернак Г.І. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 



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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд Шемчук І.В. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Чернецькій В.Б. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд Грабинському Б.П.      

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                               

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Зінкевичу Т.С. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

144. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  Бойко С.М. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Яцюк О.В. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

146. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Бехнюку М.В. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

147. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки для 

обслуговування приміщення конюшні і водонапірної башні Самолюку О.А. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд Лисенко О.Ф. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

149. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд 

підприємства Москвичу В.С. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

150. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальному підприємству «Луцькводоканал»    

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

151. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної ділянки 
у власність Романюк М.О.   

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

152. Про внесення змін в план детального планування забудови житлового кварталу в селі 

Рованці 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

153. Про внесення змін в рішення сільської ради № 3/33 від 25.02.2016 
        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

154. Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди для ведення 

підприємницької діяльності Іллюку Р.А. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

155. Про приведення у відповідність рішення сільської ради згідно чинного  законодавства 
Тимощук Т.Є.  

        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова.                                                                                                                                                                                                                                                                 



156. Про приведення у відповідність рішення сільської ради згідно чинного  законодавства 

Залеті А.О.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

157. Про приведення у відповідність рішення сільської ради згідно чинного  законодавства 
Залеті Л.Є. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

158. Про надання дозволу на встановлення рекламних щитів Кирильчуку І.Л. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

159. Про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них на 

земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки площею 0,9500га; кадастровий 

номер: 0722880700:04:001:7667 для будівництва та обслуговування підприємства 

машинобудівної промисловості, що розташована за адресою: Волинська обл., Луцький р-
н, с. Рованці (в  межах населеного пункту) на території Боратинської сільської ради  та 

продаж права оренди на неї  на земельних торгах у формі аукціону 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

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

встановлення меж земельних ділянок 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

161. Про cкасування рішення Промінської сільської ради від 20.102017 № 19/7 «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» у 
власність Шпак Л.С. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

162. Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Шпак Л.С. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

163. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок та 
передачу їх в оренду ПрАТ «Волиньобленерго» 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

164. Про внесення змін в рішення Баївської сільської ради від 04.03.2015 № 46/9.1 «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання у власність земельної 

ділянки Душаку В.Я. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

165. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок ПрАТ «Волиньобленерго» 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

166. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок ПрАТ «Волиньобленерго» 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

167. Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для обслуговування складських приміщень та інших будівель в с. Промінь 

Данилюк В.О. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

168. Про затвердження схеми детального планування території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
Стаднійчук Н.П. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

169. Про надання дозволу на реконструкцію споруди літньої кухні під житлове приміщення 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

170. Про cкасування рішення Боратинської сільської ради від 30.05.2018 № 4/227 «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування стоянки автомобілів  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

171. Про надання дозволу на розроблення технічної документації Твердохліб В.В.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 



172. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Кузьміній І.С. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

173. Про надання дозволу на користування земельною ділянкою для ведення особистого 
селянського господарства Степанюк А.А. 

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

174. Про надання дозволу на знесення старого аварійного будинку Соловей В.А. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

175. Про затвердження переліку земельних на них на конкурентних засадах (земельних 

торгах) 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

176. Про надання дозволу виконкому сільської ради на розроблення детального плану 

території земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

177. Про надання дозволу виконкому сільської ради на розроблення детального плану 

території земельної ділянки для ведення фермерського господарства 
      Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

178. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  ділянки для 
обслуговування приміщення лікарської амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини в с. Баїв 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

179. Про надання дозволу для сумісного підвісу оптоволоконного діалектичного кабелю 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

180. Про надання дозволу на знесення дерев 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

181. Про надання земельної ділянки в оренду гр. Самолюку О.А. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

182. Про перенесення розгляду заяви Чміль Г.О.  
        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

183. Про перенесення розгляду заяви Смітюха В.І.  
        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

184. Про перенесення розгляду заяви Василюк О.В.  
        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

185. Про перенесення розгляду заяви Ковальчук Н.В.  
        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

186. Про перенесення розгляду заяви Момота Д.Л.   
        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

187. Про перенесення розгляду заяви Момота А.Л.  
        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

188. Про перенесення розгляду заяви Маслянки Н.П.  
        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

189. Про перенесення розгляду заяви Джулінського Л.В. 
        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

190. Про перенесення розгляду заяви Герасимчук О.П і Петрова В.П. 
        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

191. Про перенесення розгляду заяви Якимюка А.Ю.  
        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

192. Про перенесення розгляду заяви народного депутата України Гузя І.В. 
        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

193. Про перенесення розгляду заяви Дем’янчук Т.І.  
        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

194. Про перенесення розгляду заяви Дем’янчук Т.І.  
        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

195. Про перенесення розгляду заяви Смітюха В.І.   
        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

196. Про перенесення розгляду клопотання ДП «Ківерцівське лісове господарство 



        Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

197. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Калакуцу Ф.А.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

198. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Давидчуку Д.В.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

199. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Шкорубському Р.І.  

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

200. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її  у власність Рихлюку В.Я.  

       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

201. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства Онопюк Л.М. 
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

202. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Рудюку М.І.  
       Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

   
                     

 

 

 

           

         

 


