
                           

 
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/10_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянці Сітусі Інні Олександрівні  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 громадянці 

Сітусі  Інні  Олександрівні, загальною  площею 0,1971 га (згідно форми  № 6-зем рядок 22 

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

ради, кадастровий  номер 0722880700:04:001:7684 для  будівництва та обслуговування 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку загальною  площею, 0,1971 га  громадянці  

Сітусі  Інні  Олександрівні  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд. 

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

площею 0,1971 га  громадянці Сітусі Інні Олександрівні для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських  будівель і споруд. 

                 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                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/11_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянці Романюк  Тетяні  Василівні  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 громадянці 

Романюк  Тетяні  Василівні, загальною  площею 0,1444 га (згідно форми  № 6-зем рядок 22 

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

ради, кадастровий  номер 0722880700:02:001:6434 для  будівництва та обслуговування 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку загальною  площею, 0,1444 га  громадянці  

Романюк  Т.В.  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,1444 га  громадянці Романюк  Тетяні  Василівні для  будівництва та 

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

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



   
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/12_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянці  Гнатюк Наталії Василівні  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 громадянці 

Гнатюк  Наталії Василівні, загальною  площею 0,1200 га (згідно форми  № 6-зем рядок 22 

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

ради, кадастровий  номер 0722880700:02:001:6439 для  будівництва та обслуговування 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

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

 громадянці  Гнатюк Н.В.  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,1200 га  громадянці Гнатюк  Наталії Василівні для  будівництва та обслуговування 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



   
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/13_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянину  Харчуку  Андрію  Івановичу 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 громадянину 

Харчуку  Андрію  Івановичу, загальною  площею 0,2376 га (згідно форми  № 6-зем рядок 22 

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

ради, кадастровий  номер 0722880700:03:001:6415 для  будівництва та обслуговування 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку загальною  площею, 0,2376 га  

 громадянину  Харчуку  А.І.  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,2376 га  громадянину  Харчуку  Андрію  Івановичу для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



   
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/14_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянину  Рудецькому   Ігорю  Геннадійовичу  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 громадянину 

Рудецькому   Ігорю  Геннадійовичу, загальною  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 0722880700:04:001:7723 для  будівництва та 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

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

 громадянину  Рудецькому  І.Г.  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,1200 га  громадянину Рудецькому   Ігорю  Геннадійовичу для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



 
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/15_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянці  Павлюк  Степанії  Михайлівні  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 громадянці 

Павлюк  Степанії  Михайлівні, загальною  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: 7713 для  будівництва та обслуговування 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

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

 громадянці Павлюк  С.М.  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,2400 га  громадянці Павлюк  Степанії  Михайлівні для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



 
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/16_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянці  Радчук  Степаниді  Гордіївні  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 громадянці 

Радчук  Степаниді  Гордіївні, загальною  площею 0,2474 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: 7712 для  будівництва та обслуговування 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку загальною  площею, 0,2474га  

 громадянці Радчук  С.Г.  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,2474 га  громадянці Радчук  Степаниді  Гордіївні для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



   
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/17_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянину  Іваницькому  Віктору  Юрійовичу 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 громадянину 

Іваницькому  Віктору  Юрійовичу, загальною  площею 0,1196 га (згідно форми  № 6-зем 

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

сільської ради, кадастровий  номер 0722880700:01:001:8536 для  будівництва та 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку загальною  площею, 0,1196 га  

 громадянину  Іваницькому  В. Ю.  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,1196 га  громадянину Іваницькому  Віктору  Юрійовичу  для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



   
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/18_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянину  Ковальчуку Віталію  Степановичу 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 громадянину 

Ковальчуку Віталію  Степановичу, загальною  площею 0,2110 га (згідно форми  № 6-зем 

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

сільської ради, кадастровий  номер 0722880700:04:001:7717 для  будівництва та 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку загальною  площею, 0,2110 га  

 громадянину  Ковальчуку В.С. для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,2110 га  громадянину Ковальчуку Віталію  Степановичу  для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



 
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/19_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянці  Мазурок  Марії  Олександрівні  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 громадянці 

Мазурок  Марії  Олександрівні, загальною  площею 0,1576 га (згідно форми  № 6-зем рядок 

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

ради, кадастровий  номер 0722880700:01:001:8598 для  будівництва та обслуговування 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку загальною  площею, 0,1576 га  

 громадянці Мазурок М.О. для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,1576 га  громадянці Мазурок  Марії  Олександрівні  для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



 
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/20_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянці  Макарі  Оксані  Василівні  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 громадянці 

Макарі  Оксані  Василівні, загальною  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 0722880700:04:001:7718 для  будівництва та обслуговування 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

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

 громадянці Макарі  О.В. для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,1200 га  громадянці Макарі  Оксані  Василівні  для  будівництва та обслуговування 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



 
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/21_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянці  Громик  Юлії  Петрівні 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 громадянці 

Громик  Юлії  Петрівні, загальною  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 0722880700:04:001:7731 для  будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

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

 громадянці Громик  Ю.П. для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,1200 га  громадянці Громик  Юлії  Петрівні  для  будівництва та обслуговування 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



   
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/22_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянину  Рудинцю  Роману  Анатолійовичу 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 громадянину 

Рудинцю  Роману  Анатолійовичу, загальною  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 0722880700:04:001:7711 для  будівництва та 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

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

 громадянину  Рудинцю  Р.А. для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,2400 га  громадянину Рудинцю  Роману  Анатолійовичу  для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



 
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/23_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянці  Дворецькій  Ніні Улянівні  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 громадянці 

Дворецькій  Ніні Улянівні, загальною  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 0722880700:04:001:7744 для  будівництва та обслуговування 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

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

 громадянці Дворецькій  Н.У. для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,1200 га  громадянці Дворецькій  Ніні Улянівні для  будівництва та обслуговування 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



 
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/24_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянці  Данилюк  Дарині  Сергіївні  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 громадянці 

Данилюк  Дарині  Сергіївні, загальною  площею 0,1353 га (згідно форми  № 6-зем рядок 22 

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

ради, кадастровий  номер 0722880700:04:001:7704 для  будівництва та обслуговування 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку загальною  площею, 0,1353 га  

 громадянці Данилюк  Д.С. для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,1353 га  громадянці Данилюк  Дарині  Сергіївні для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



   
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/25_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянину  Левчуку  Андрію  Михайловичу 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 громадянину 

Левчуку  Андрію  Михайловичу, загальною  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 0722880700:04:001:7706 для  будівництва та обслуговування 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

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

 громадянину  Левчуку  А.М. для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,2400 га  громадянину Левчуку  Андрію  Михайловичу  для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



   
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/26_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянину  Ніколаєву  Дмитру  Олександровичу 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 громадянину 

Ніколаєву  Дмитру  Олександровичу, загальною  площею 0,1282 га (згідно форми  № 6-зем 

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

сільської ради, кадастровий  номер 0722880700:04:001:7697 для  будівництва та 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку загальною  площею, 0,1282 га  

 громадянину  Ніколаєву  Д.О. для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,1282 га  громадянину Ніколаєву  Дмитру  Олександровичу  для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



   
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/27_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянину Білику  Юрію Петровичу 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 громадянину 

Білику  Юрію Петровичу, загальною  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 0722880700:04:001:7732 для  будівництва та обслуговування 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

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

 громадянину  Білику  Ю.П. для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,1200 га  громадянину Білику  Юрію Петровичу  для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



         
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/28_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянці  Шишковській  Ларисі Леонідівні  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 громадянці 

Шишковській  Ларисі Леонідівні, загальною  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 0722880700:04:001:7745 для  будівництва та обслуговування 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

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

 громадянці Шишковській  Л.Л. для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,1200 га  громадянці Шишковській  Ларисі Леонідівні для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



      
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/29_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянці  Зарембюк  Олені Володимирівні  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 громадянці 

Зарембюк  Олені Володимирівні, загальною  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 0722880700:04:001:7748 для  будівництва та обслуговування 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

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

 громадянці Зарембюк О.В.  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,1200 га  громадянці Зарембюк  Олені Володимирівні для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



   
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/30_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянину Денисюку  Юрію Миколайовичу 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 громадянину 

Денисюку  Юрію Миколайовичу, загальною  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 0722880700:04:001:8621 для  будівництва та обслуговування 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

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

 громадянину Денисюку  Ю.М. для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,1200 га  громадянину Денисюку  Юрію Миколайовичу  для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 
 



      
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/31_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянину Дорощуку Олександру  Олександровичу 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 громадянину 

Дорощуку Олександру  Олександровичу, загальною  площею 0,1200 га (згідно форми  № 6-

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

Боратинської  сільської ради, кадастровий  номер 0722880700:02:001:6440 для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд ( присадибна 

ділянка). 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

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

 громадянину Дорощуку О.О. для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,1200 га  громадянину Дорощуку Олександру  Олександровичу  для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 

 
 



      
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                        Р І Ш Е Н Н Я 

 

09.11. 2018  №6/32      

   с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Борисюк Тетяні Петрівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань    земельних відносин, планування 

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

рада 

 

                                               в и рі ш и л а : 

      

          1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці    

Борисюк Тетяні Петрівні площею 0, 1459 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: 3040  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  0,1459 га  громадянці Борисюк 

Тетяні Петрівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд.    

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

площею  0,1459 га  громадянці Борисюк Т. П.  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     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

  

Сьоме  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 09.11.2018  № 6/33                                                   

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Магдюк Євгенії Михайлівни  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 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 громадянці 

Магдюк Євгенії Михайлівні, площею  0,0563 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: 4669.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0563 га  громадянці  

Магдюк Євгенії Михайлівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,0563 га   громадянину Магдюк Є.М.  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 

 

09.11.2018  № 6/34                                                              

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

Розглянувши  заяву  гр.Кудри Сергія Михайловича  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 

Кудра Сергію Михайловичу , площею  0,3000 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – 

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

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 02:001: 5043.                             

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

Кудра Сергію Михайловичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

плпщею  0,3000 га   громадянину Кудра С.М. 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 

 

09.11.2018  № 6/35                                                   

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

               Розглянувши  заяву  гр..Сокола Андрія Анатолійовича 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 №3/86  від  

21.02.2018  року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Соколу Андрію Анатолійовичу, площею 0,0254 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: 7716.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0254 га  громадянину  

Соколу Андрію Анатолійовичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею  0,0254 га   громадянину Соколу А.А. 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 

 

 09.11.2018  № 6/36                                                   

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

               Розглянувши  заяву  гр..Кіпень Руслани Адамівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

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

рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

                  1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №3/100  від  

21.02.2018  року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Кіпень 

Руслані Адамівні, площею 0,1011 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: 7693.                             

               2.Передати у власність земельну  ділянку  площею, 0.1011 га  громадянці Кіпень 

Руслані Адамівні  для ведення особистого селянського господарства . 

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

площею  0,1011 га   громадянці  Кіпень Р.А.  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 

 

 09.11.2018  № 6/37                                                   

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

               Розглянувши  заяву  гр..Мосіюк Лариси Петрівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

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

рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

                  1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №3/89  від  

21.02.2018  року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Мосіюк Ларисі Петрівні, площею 0,0830 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: 7729.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0830 га  громадянці 

Мосіюк Ларисі Петрівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею  0,0830 га   громадянці  Мосіюк Л.П.  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 

 

 09.11.2018  №6/38                                                    

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

               Розглянувши  заяву  гр..Степчук Валентини Євгенівни 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 №13/100  від  

22.09.2017  року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Степчук Валентині Євгенівні, площею 0,0800 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: 7721.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0800 га  громадянці 

Степчук В.Є.  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею  0,0800 га   громадянці  Степчук В.Є.  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 

 

 09.11.2018  № 6/39                                                   

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Олексюк Ірини 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 №13/103  від  

22.09.2017  року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Олексюк Ірині Олександрівні, площею 0,0351 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: 7669.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0351 га  громадянці 

Олексюк Ірині Олександрівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею  0,0351 га   громадянці  Олексюк І.О.  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 

 

 09.11.2018  № 6/40                                                  

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

               Розглянувши  заяву  гр..Колби Ігоря 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 №13/101  від  

22.09.2017  року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Колбі Ігорю Володимировичу, площею 0,0375 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: 7668.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0375 га  громадянину 

Колбу І.В.  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею  0,0375 га   громадянину Колбі І.В.  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 

 

 09.11.2018  №6/41                                                    

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

               Розглянувши  заяву  гр..Кислюк Євгенії Вікторівни 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 №3/96  від  

21.02.2018  року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Кислюк Євгенії Вікторівні, площею 0,2272 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: 6416.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,2272 га  громадянці 

Кислюк Євгенії Вікторівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею  0,2272 га   громадянці  Кислюк Є.В.  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 

 

09.11.2018  № 6/42                                                  

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву  гр..Шишки Василя  Андрійовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 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 №2/109 від 

22.12.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину   

гр..Шишці Василю  Андрійовичу площею 0,1800 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: 8583.                             

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

Шишці Василю Андрійовичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,1800 га   гр..Шишці В.А. 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 

 

09.11.2018  №6/43                                                   

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву  гр.Ривачука Павла Васильовича 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 №10/66 від 

24.03.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину   

гр..Ривачуку Павлу Васильовичу 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: 8601.                             

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

Ривачуку Павлу Васильовичу для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,2500 га   гр..Ривачуку П.В.  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 

 

 

09.11.2018  № 6/44                                                  

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву  гр.Медведюк Людмили Анатоліївни 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 №13/88 від 

22.09.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Медведюк Людмилі Анатоліївні площею 0,0932 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: 8584.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0932 га  громадянці 

Медведюк Людмилі Анатоліївні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,0932 га   гр..Медведюк Л.А.  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 

 

09.11.2018  № 6/45                                                  

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву  гр.Глини Юлії Дмитрівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

12, 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 №2/106 від 

22.12.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці Глині 

Юлії Дмитрівні площею 0,0548 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: 8612.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0548 га  громадянці Глині 

Юлії Дмитрівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,0548 га   гр..Глині Ю.Д.  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 

 

09.11.2018  № 6/46                                                  

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву  гр.Васильєвої Людмили Григорівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

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

рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

                  1.Затвердити, розроблений  відповідно до рішення сільської ради №11/48 від 

25.05.2017 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Васильєвій Людмилі Григорівні площею 0,1204 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: 8613.                             

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

Васильєвій Людмилі Григорівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,1204 га   гр..Васильєвій Л.Г.  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 

 

 

09.11.2018  №6/47                                                               

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

 

             Розглянувши  заяву  гр.Заболотських Ніни 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 №12/6  від  

14.11.2016  року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці   

Заболотських Ніні Володимирівні, площею  0,9919 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 

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

особистого селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722885100: 02:001: 5035.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,9919 га  громадянці  

Заболотських Ніні Володимирівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

плпщею  0,9919 га   громадянці Заболотських Н.В. 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 

 

09.11.2018  № 6/48                                                 

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці   

Каркич Олени Тарасівни   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  

громадянинці Каркич Олені Тарасівні  площею 0, 1360 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  21  

графа 5– рілля ),  яка  знаходиться  в   селі  Городище   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880300:02:001: 3425  для  ведення особистого селянського 

господарства.    

Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А 01.03 

         2.    Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1360 га  громадянці  Карки 

Олені Тарасівні  для  ведення особистого селянського господарства.    

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

площею  0,1360 га  громадянці Каркич  Олені Тарасівні   для ведення особистого селянського 

господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                             С.О.  Яручик  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



   
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

   

Сьоме  скликання 

 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

09.11.2018  № 6/49                                               

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці   

Панасюк Ольги Саватіївни  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  

громадянинці Панасюк Ользі  Саватіївні  площею 0, 2000 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  

21  графа 5– рілля ),  яка  знаходиться  в     селі  Городище   Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880300:02:001: 3427  для  ведення особистого селянського 

господарства.    

Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А 01.03 

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

Ользі Саватіївні  для  ведення особистого селянського господарства.    

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

площею  0,2000 га  громадянці Панасик Ользі Саватіївні   для ведення особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                  С.О.  Яручик   

 

 

 

 

 

 

         

 

 



   
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

   

Сьоме  скликання 

 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

09.11.2018 №6/50                                                

с.  Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

             Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці   

Поліщук Надії Володимирівні та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань    земельних відносин, планування 

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

рада 

 

                                               В И Р І Ш И Л А : 

      

          1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянинці Поліщук Надії Володимирівні площею 0, 2000 га  (згідно форми  № 6-зем  

рядок  21  графа 12– пасовища),  яка  знаходиться  в    селі  Баїв  Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880300:01:001: 3051  для  ведення особистого селянського 

господарства.    

Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А 01.03 

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

Надії Володимирівні для  ведення особистого селянського господарства.    

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

площею  0,2000 га  громадянці Поліщук Надії Володимирівні  для ведення особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                    С.О.  ЯРУЧИК           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

   

Сьоме  скликання 

 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

09.11.2018 №6/51                                                

с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  

Поліщуку Олегу Володимировичу  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   Поліщуку Олегу Володимировичу площею 0, 2000 га  (згідно форми  № 6-зем  

рядок  21  графа 12– пасовища),  яка  знаходиться  в                     селі  Баїв  Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722880300:01:001: 3052  для  ведення особистого 

селянського господарства.    

Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А 01.03 

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

Поліщуку Олегу Володимировичу для  ведення особистого селянського господарства.    

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

площею  0,2000 га  громадянину Поліщуку Олегу Володимировичу для ведення особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                    С.О.  Яручик  

 

 

 

          

 

 



 

   
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

   

Сьоме  скликання 

 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

  09.11.2018 № 6/52                                                

     с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  

Стефановичу Вадиму Федоровичу  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   Стефановичу Вадиму Федоровичу  площею 0, 2500 га  (згідно форми  № 6-зем  

рядок  21  графа 5 – рілля),  яка  знаходиться  в   селі  Цеперів  Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880300:03:001: 2786  для  ведення особистого селянського 

господарства.    

Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А 01.03 

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

Стефановичу Вадиму Федоровичу для  ведення особистого селянського господарства.    

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

площею  0,2500 га  громадянину Стефановичу Вадиму Федоровичу  для ведення особистого 

селянського господарства. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                           С.О.  ЯРУЧИК   

 

 

 

         

 

 



 

      
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/53_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянці  Косарук  Наталії  Іванівні 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 громадянці 

Косарук  Наталії  Іванівні, загальною  площею 0,1300 га (згідно форми  № 6-зем рядок 22 

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

ради, кадастровий  номер 0722885100:05:001:4923 для  будівництва та обслуговування 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку загальною  площею, 0,1300 га  

 громадянці  Косарук  Н.І. для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,1300 га  громадянці  Косарук  Наталії  Іванівні   для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 

 
 

 



   
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

09.11.2018  № 6/54                                                  

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Довгополюк  Галини 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   проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

громадянці  Довгополюк  Галині Володимирівні  площею 0,1940 га (згідно форми  № 6-зем 

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

ведення  особистого селянського  господарства.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – 

Секція А 01.03.    Кадастровий номер 0722885100:02:001:5037.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1940 га  громадянці 

Довгополюк  Галині Володимирівні   для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 1940 га  гр. Довгополюк  Г.В.  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 

 

 

09.11.2018  № 6/55                                                  

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Яковлюк  Інни  Василівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

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

рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

                  1.Затвердити   проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр. Яковлюк  Інні  Василівні  площею 0,3000 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – 

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

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

Кадастровий номер 0722885100:02:001:5041.                             

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

Яковлюк  Інні  Василівні   для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,3000 га  гр. Яковлюк І.В.  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 

 

 

09.11.2018  № 6/56                                                  

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Левчук  Галини Микитівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

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

рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

                  1.Затвердити   проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр. Левчук  Галині Микитівні  площею 0,3984 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – 

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

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

01.03.    Кадастровий номер 0722885100:03:001:4806.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 3984 га  громадянці 

Левчук  Галині Микитівні    для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 3984 га  гр. Левчук  Г.М.  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 

 

 

09.11.2018  № 6/57                                                  

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву  гр. Левчук  Галини Микитівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

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

рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

                  1.Затвердити   проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр. Левчук  Галині Микитівні  площею 0,2015 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – 

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

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

01.03.    Кадастровий номер 0722885100:03:001:4807.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 2015 га  гр. Левчук  

Галині Микитівні    для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 2015 га  гр. Левчук  Г.М.  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 

 

 

09.11.2018  № 6/58                                                  

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву гр. Дорощук  Іванни 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   проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр. Дорощук Іванні  Миколаївні  площею 0,2773 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – 

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

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

Кадастровий номер 0722885100:02:001:5042.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 2773 га  гр. Дорощук  

Іванні  Миколаївні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 2773 га  гр. Дорощук І.М.  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 

 

 

09.11.2018  № 6/59                                                  

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву гр. Рудь  Василя Івановича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

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

рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

                  1.Затвердити   проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр. Рудь  Василю  Івановичу  площею 0,2214 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – 

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

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

Кадастровий номер 0722885100:02:001:5044.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 2214 га  гр. Рудь  Василю  

Івановичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 2214 га  гр. . Рудь  В.І.  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 

 

 

09.11.2018  № 6/60                                                  

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву гр. Рудь  Наталії Василівни  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

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

рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

                  1.Затвердити   проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр. Рудь  Наталії Василівні  площею 0,2773 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – 

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

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

Кадастровий номер 0722885100:02:001:5039.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 2773 га  гр. Рудь  Наталії 

Василівні   для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 2773 га  гр.  Рудь  Н.В..  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 

 

 

09.11.2018  № 6/61                                                  

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву гр. Казмірук  Валентини 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   проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр. Казмірук  Валентині Володимирівні  площею 0,2972 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 

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

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

01.03.  Кадастровий номер 0722885100:02:001:5032.                             

                 2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 2972 га  гр. Казмірук  

Валентині Володимирівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 2972 га  гр. Казмірук  В.В.  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 

 

 

09.11.2018  № 6/62                                                  

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

 

               Розглянувши  заяву гр. Яковлюка  Андрія  Ярославовича  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

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

рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

                  1.Затвердити   проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр.  Яковлюку  Андрію  Ярославовичу  площею 0,3000 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 

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

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

01.03.  Кадастровий номер 0722885100:02:001:5040.                             

                 2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 3000 га  гр. Яковлюку  

Андрію  Ярославовичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 3000 га  гр. Яковлюку А.Я.  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 

 

 

09.11.2018  № 6/63                                                  

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву гр. Горлайчука  Олександра Євгеновича  про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для індивідуального садівництва,   

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

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

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

враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування 

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

                                                        

                                                     В И Р І Ш И Л А : 

 

              1.Затвердити   проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр.  Горлайчуку  Олександру  Євгеновичу  площею 0,0616 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 

графа 5 – рілля), яка знаходиться в с.Промінь, садівниче товариство «Промінь»  Боратинської 

сільської ради,  для  індивідуального садівництва.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ 

–   01.05.  Кадастровий номер 0722885100:01:001:5733.                             

            2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 0616 га  гр. Горлайчуку  

Олександру  Євгеновичу  для  індивідуального садівництва. 

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

площею 0,0616 га  гр. Горлайчуку О.Є.  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 

 

     09. 11 .2018  № 6/64 

       с.Боратин 

  

 

Про зміну розміру статутного капіталу 

комунального підприємства «Боратин»   

 

 

         Відповідно до cт. 17  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

рішення  сесії сільської ради від  30.05.2018 № 4/9 « Про утворення комунального 

підприємства «Боратин», 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: 

 

             1. Затвердити  збільшення статутного капіталу  комунального  підприємства 

«Боратин»  на суму 1500 тис.грн.  (Один мільйон п’ятсот тисяч ) гривень. 

             2. Затвердити нову редакцію статуту  комунального підприємства 

«Боратин».(додається).  

             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови  

з питань будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Бехнюка В.М. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                               С.О.Яручик 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

09.11.2018  № 6/65                                                  

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву гр. Стасюк  Валентини Степанівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

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

рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

                  1.Затвердити   проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр.  Стасюк  Валентині Степанівні  площею 0,2084 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 0722880700:04:001:7747.                             

                 2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,2084 га  гр. Стасюк  

Валентині Степанівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0, 2084 га  гр. Стасюк В.С.  для  ведення  особистого селянського господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                    С.О.  Яручик       

 

 
 

 

 

 

 



   
                                        

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                                             

                                                                Сьомого  скликання                                                           

                                                            

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я  

 

       09. 11. 2018  № 6/66 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 

 

           Розглянувши проект землеустрою щодо від ведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр.  Шиманському  Анатолію  Михайловичу,  відповідно до  

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

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

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

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

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

охорони природи та екології,   Боратинська сільська рада  

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:  

                

               1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

( цільове призначення якої змінюється)  гр. Шиманському Анатолію Михайловичу, площею 

14000 кв.м.,   яка розташована в с.Рованці  Луцького району  Волинської області для 

будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). Кадастровий номер  0722880700:04:001:7606. 

              2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 14000 кв.м  

гр. Шиманському А,М. 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  

 

       09. 11. 2018  № 6/67 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 

 

           Розглянувши проект землеустрою щодо від ведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр.  Остапюк  Ользі Тимофіївні,  відповідно до  п.34 ст.26 

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

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

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

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

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

Боратинська сільська рада  

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:  

                

               1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

( цільове призначення якої змінюється)  гр. Остапюк  Ользі Тимофіївні, площею 1689 кв.м.,   

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

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

Кадастровий номер  0722880700:04:001:7340. 

              2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 1689 кв.м  

гр. Остапюк  О.Т. 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  

 

       09. 11. 2018  № 6/68 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 

 

           Розглянувши проект землеустрою щодо від ведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр.  Любохинець  Лілії  Кузьмівні,  відповідно до  п.34 ст.26 

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

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

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

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

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

Боратинська сільська рада  

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:  

                

               1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

( цільове призначення якої змінюється)  гр. Любохинець  Лілії Кузьмівні, площею 2730 кв.м.,   

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

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

Кадастровий номер  0722880700:04:001:0559. 

              2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 2730 кв.м  

гр. Любохинець  Л.К. 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  

 

       09. 11. 2018  № 6/69 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 

 

           Розглянувши проект землеустрою щодо від ведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр.  Лясковській  Вірі  Адамівні,  відповідно до  п.34 ст.26 

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

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

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

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

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

Боратинська сільська рада  

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:  

                

               1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

( цільове призначення якої змінюється)  гр. Лясковській  Вірі  Адамівні, площею 2400 кв.м.,   

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

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

Кадастровий номер  0722880700:01:001:8315. 

              2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 2400 кв.м  

гр. Лясковській  В.А. 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  

 

       09. 11. 2018  № 6/70 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 

 

           Розглянувши проект землеустрою щодо від ведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр.  Панову  Олексію Володимировичу,  відповідно до  п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 

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

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

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

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

охорони природи та екології,   Боратинська сільська рада  

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:  

                

               1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

( цільове призначення якої змінюється)  гр. Панову Олексію Володимировичу, площею 

0,7176 га,   яка розташована в с.Боратин  Луцького району  Волинської області для 

будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). Кадастровий номер  0722880700:01:001:8229. 

              2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,7176 га  

гр. Панову  О.В. 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  

 

       09. 11. 2018  № 6/71 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 

 

           Розглянувши проект землеустрою щодо від ведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр.  Кушнір  Аллі  Анатоліївні,  відповідно до  п.34 ст.26 

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

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

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

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

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

Боратинська сільська рада  

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:  

                

               1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

( цільове призначення якої змінюється)  гр. Кушнір  Аллі  Анатоліївні, площею 0,1200 га,   

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

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

Кадастровий номер  0722880700:02:001:6387. 

              2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,1200 га  

гр. Кушнір  А.А. 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  

 

       09. 11. 2018  № 6/72 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 

 

           Розглянувши проект землеустрою щодо від ведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Мар’юку Василю  Сергійовичу,  відповідно до  п.34 ст.26 

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

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

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

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

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

Боратинська сільська рада  

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:  

                

               1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

( цільове призначення якої змінюється) гр. Мар’юку Василю  Сергійовичу, площею 0,1474 га,   

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

обслуговування  багатоквартирного житлового будинку. Кадастровий номер  

0722880700:04:001:7692. 

              2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,1474 га  

гр. Мар’юку В.С.  з  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) під будівництво та обслуговування  

багатоквартирного житлового будинку. Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В 

розділ 02 підрозділ 02.03. 

                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  

 

       09. 11. 2018  № 6/73 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 

 

           Розглянувши проект землеустрою щодо від ведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр.  Кортоус   Ірині  Степанівні,  відповідно до  п.34 ст.26 

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

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

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

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

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

Боратинська сільська рада  

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:  

                

               1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

( цільове призначення якої змінюється)  гр. Кортоус   Ірині  Степанівні, площею 0,2500 га,   

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

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

Кадастровий номер  0722880700:04:001:7445. 

              2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,2500 га  

гр. Кортоус  І.С. 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  

 

       09. 11. 2018  № 6/74 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

 

 

           Розглянувши проект землеустрою щодо від ведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр.  Тишик   Аллі  Іванівні,  відповідно до  п.34 ст.26 Закону 

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

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

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

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

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

Боратинська сільська рада  

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:  

                

               1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

( цільове призначення якої змінюється)  гр. Тишик   Аллі  Іванівні, площею 0,2800 га,   яка 

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

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

Кадастровий номер  0722880700:01:001:0069. 

              2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,2800 га  

гр. . Тишик А.І. 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     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

09.11.2018  № 6/75                                                  

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки в оренду . 

 

               Розглянувши  заяву гр. Шишка  Петра Петровича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду  для сінокосіння і випасання 

худоби,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 12, 

34,93, 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. Шишку  Петру  Петровичу загальною  площею 0,1683 га (згідно форми  № 6-зем рядок 40 

графа 12 – пасовище), яка знаходиться в с.Боратин  Боратинської сільської ради,  для 

сінокосіння і випасання худоби.  Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.08.    

Кадастровий номер 0722880700:01:001:8517.                             

                2.  Передати  в оренду терміном на 10 років земельну ділянку  площею, 0, 1683 га  

гр. Шишку  Петру  Петровичу  для сінокосіння і випасання худоби. 

                3. 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 в рівних частинах на протязі року. За кожен день прострочки 

пеня в розмірі 0,2 відсотка. 

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

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

               5. Зобов’язати гр. Шишка П.П.: 

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

установленому порядку; 

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

кодексу України. 

             6. Матеріали по відведенню земельної ділянки гр.Шишку П.П. залишити на 

зберігання в управлінні Держгеокадастру  у Луцькому районі. 

            7. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на спеціаліста землевпорядника 

сільської ради Саченка Я.Г. 

 

 

Сільський голова                                                                                    С.О.Яручик     



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

09.11.2018  № 6/76                                                  

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки в оренду . 

 

               Розглянувши  заяву гр.Кужеля Вадима  Васильовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду  для городництва,  проект  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 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,  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 терміном на 49 років гр. Кужелю Вадиму Васильовичу, загальною  

площею 0,1200 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), яка знаходиться в 

с.Рованці  Боратинської сільської ради,  для городництва.  Код цільового призначення згідно 

КВЦПЗ – секція А 01.07. Кадастровий номер 0722880700:04:001:7710.                             

                2.  Передати  в оренду  терміном на 49 років земельну ділянку  площею, 0, 1200 га  

гр. Кужелю Вадиму Васильовичу  для  городництва за рахунок земель сільської ради не 

переланих в оренду і не наданих в користування.. 

                3. 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 в рівних частинах на протязі року. За кожен день прострочки 

пеня в розмірі 0,2 відсотка. 

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

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

               5. Зобов’язати гр. Кужеля В.В.: 

                  1) в місячний термін після затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки укласти договір оренди з посвідченням та реєстрацією в установленому 

порядку; 

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

кодексу України. 

             6. Матеріали по відведенню земельної ділянки гр.  Кужелю В.В. залишити на 

зберігання у відділі  Держгеокадастру  у Луцькому районі. 

             7. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на спеціаліста 

землевпорядника сільської ради Саченка Я.Г. 

 

Сільський голова                                                                            С.О.Яручик     



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

09.11.2018  № 6/77                                                  

      с.Боратин 

 

Про надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву гр. Купріянчик  Діани  Сергіївни  про надання у власність 

земельної ділянки, площею 0,30 га для ведення особистого селянського господарства в 

с.Рованці 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.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею 0,30 га  гр. Купріянчик  Діані  

Сергіївні для ведення особистого селянського господарства,  яка знаходиться в с.Рованці  

Боратинської сільської ради. Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – секція А 01.03.  

Кадастровий номер 0722880700:04:001:7357.                             

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

площею 0, 30 га  гр. Купріянчик  Діані  Сергіївні  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                    С.О.  Яручик       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  09. 11. 2018  №_6/78_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянці  Косарук  Наталії  Іванівні 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 громадянці 

Косарук  Наталії  Іванівні, загальною  площею 0,4000 га (згідно форми  № 6-зем  рядок  21  

графа 5 – рілля),  яка знаходиться в с.Вербаїв  Боратинської  сільської ради, кадастровий  

номер 0722885100:02:001:5038 для  ведення особистого селянського господарства. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – –  секція А 01.03.    

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

 громадянці  Косарук  Н.І. для  ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,4000 га  громадянці  Косарук  Наталії  Іванівні  ведення особистого селянського 

господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 

 

 



    
        

                                                                        

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                  ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Шосте  скликання 

                                                               

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

   23. 11. 2018  №_6/79_   

       с.  Боратин 

 

Про затвердження статуту 

Боратинського дошкільного 

навчального закладу «Сонечко» 

в новій редакції.  

. 

 

 

          

 

               Розглянувши та обговоривши  статут Боратинського дошкільного навчального 

закладу  «Сонечко»  та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада 

                                              

                                                        В И Р І Ш И ЛА: 

  

           

              Затвердити  Статут Боратинського дошкільного навчального закладу  «Сонечко» в 

новій редакції (додається). 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                       С.О.Яручик  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
 

                                            БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  Р А Д А 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від  23.11.2018  №6/80  
         с.Боратин           

             

Про делегування повноважень  

Луцькій районній раді на 2019 рік 

з реалізації державних Програм 

соціального захисту населення  

 

 

Відповідно до ст.. 26, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст..89, 93 Бюджетного кодексу України та з метою реалізації програм соціального захисту 

населення у 2019 році, сільська рада вирішила: 

 

  1. Делегувати Луцькій районній раді повноваження з реалізації програм соціального 

захисту населення, що здійснюються за рахунок коштів відповідних субвенцій з державного 

бюджету та субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення видатків за 

нижче вказаними програмами соціального захисту. 

     

2. Передати видатки у вигляді міжбюджетних трансфертів Луцькій районній раді на 

виконання програм соціального захисту населення, що здійснюються за рахунок коштів: 

 - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової 

державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 

але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи 

ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній 

особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного 

віку; 

 - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло/водопостачання 

і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами 

(вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського 

обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних 

будинках за індивідуальними договорами; 

 - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу; 

 - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 



забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за 

дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових 

будинків; 

 - субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

 - субвенції з обласного бюджету на здійснення компенсаційних виплат інвалідам на 

бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту і транспортне обслуговування  та 

встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп.      

  

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

питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку та залучення 

інвестицій. 

 

 

 

 

Сільський голова         С.О.Яручик 

 

 
Радчук Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

  23. 11. 2018  №_6/81_   

       с.  Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянці  Моторній  Людмилі  Василівні  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 громадянці 

Моторній  Людмилі  Василівні, загальною  площею 0,0800 га (згідно форми  № 6-зем  рядок  

21  графа 5 – рілля),  яка знаходиться в с.Рованці  Боратинської  сільської ради, кадастровий  

номер 0722880700:04:001:7721 для  ведення особистого селянського господарства. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – –  секція А 01.03.    

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку загальною  площею  0,0800 га  

 громадянці  Моторній  Л.В. для  ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,0800 га  громадянці  Моторній  Людмилі  Василівні для  ведення особистого 

селянського господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
 

 

 

 

 



`   

                                        

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                                             

                                                                Сьомого  скликання                                                           

                                                            

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я  

 

       23. 11. 2018  № 6/82 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

та розрахунку втрат сільськогосподарського 

виробництва. 

 

           Розглянувши проект землеустрою щодо від ведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Сацю Тарасу  Миколайовичу,  відповідно до  п.34 ст.26 

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

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

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

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

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

Боратинська сільська рада  

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:  

                

               1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

( цільове призначення якої змінюється)  гр. Сацю  Тарасу Миколайовичу, площею  0,6586 га,   

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

обслуговування  об’єктів промисловості, а саме: для виробництва відсівобетонних  блоків, 

бетонних блоків, бруківки, поребриків та інших виробів. Кадастровий номер  

0722880300:02:001:3412. 

              2. Затвердити розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва при зміні 

цільового призначення земельної ділянки, належної на праві власності гр..Сацю Тарасу 

Миколайовичу, площею 0,6586 га для ведення особистого селянського господарства під 

будівництво та обслуговування об’єктів промисловості, а саме: для виробництва 

відсівобетонних  блоків, бетонних блоків, бруківки, поребриків та інших виробів в сумі  

81413,82 (Вісімдесят одна тисяча  чотириста тринадцять) гривень 82 копійки. 

             3. Зобов’язати гр.. Саця Тараса Миколайовича у 2 (двохміцсячний) термін сплатити 

вищезазначену  суму  втрат.   

             4. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,6586 га  

гр. Сацю Т.М. з  ведення особистого селянського господарства  під будівництво та 

обслуговування об’єктів промисловості, а саме: для виробництва відсівобетонних  блоків, 

бетонних блоків, бруківки, поребриків та інших виробів. Код цільового використання згідно 

КВЦПЗ секція J розділ 11 підрозділ 11.02. 

             5. 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.4 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  

 

       23. 11. 2018  № 6/83 

              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. Олексюка  Олега  Володимировича,  відповідно до  п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.ст. 12, 20, 21,  122, 186-1, 

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

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

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

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

охорони природи та екології,   Боратинська сільська рада  

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:  

                

               1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

( цільове призначення якої змінюється)  гр. Олексюку  Олегу  Володимировичу, площею 

1,000 га,   яка розташована в с. Городище Луцького району  Волинської області для 

будівництва та обслуговування  виробничого приміщення  по виробництву  елементів 

ландшафтного дизайну та вирощування декоративних  дерев і кущів  в с. Коршовець. 

Кадастровий номер  0722880300:02:001:3412. 

              2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 1,000 га  

гр. Олексюку  О.В. з  ведення особистого селянського господарства  під будівництво та 

обслуговування виробничого приміщення  по виробництву  елементів ландшафтного 

дизайну та вирощування декоративних  дерев і кущів  в с. Коршовець. Код цільового 

використання згідно КВЦПЗ секція J розділ 11 підрозділ 11.02. 

                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 

 

23. 11. 2018  № 6/84 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Галецькому Д.В. 

 

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Галецького Дмитра  Вадимовича  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 0,1484 га,  для надання у власність  гр. Галецькому  Дмитру  

Вадимовичу   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 

 

23. 11. 2018  № 6/85 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Безека О.О. 

 

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Безека Олександра 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 0,27 га,  для надання у власність  гр. Безека Олександру 

Олександровичу  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 

 

23. 11. 2018  № 6/86 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Соловонюк Т.М. 

 

   

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Соловонюк  Тетяни  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, 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 0,40 га,  для надання у власність  гр. Соловонюк Тетяні 

Миколаївні  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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                              С.О.  Яручик           

 

 

  

 
 

 
 

 

 



                                                                      
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

23. 11. 2018  № 6/87 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Гальчуну М.Д. 

 

   

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Гальчуна  Миколи  Дмитровича  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 0,07 га,  для надання у власність  гр. Гальчуну  Миколі  

Дмитровичу  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 

 

23. 11. 2018  № 6/88 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Калакуцу Ф.А. 

 

   

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Калакуца  Феодосія  Андрійовича  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 0,17 га,  для надання у власність  гр. Калакуцу   Феодосію  

Андрійовичу 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 

 

23. 11. 2018  № 6/89 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Залеті  О.А. 

 

   

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Залети  Олександра  Андрійовича  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 0,50 га,  для надання у власність  гр. Залеті  Олександру   

Андрійовичу 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 

 

23. 11. 2018  № 6/90 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Лех О.І. 

 

   

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Лех  Олександра Ігоровича  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 0,0260 га,  для надання у власність  гр. Лех  Олександру  

Ігоровичу  в с  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 

 

23. 11. 2018  № 6/91 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Мартинюк О.М. 

 

   

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Мартинюк  Ольги  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, 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 0,035 га,  для надання у власність  гр. Мартинюк  Ользі  

Миколаївні в с. 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 

 

23. 11. 2018  № 6/92 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Ховбоші  Т.О. 

 

   

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Ховбоши  Тетяни  Олексіївни  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 0,15 га,  для надання у власність  гр. Ховбоші  Тетяні  Олексіївні 

в с. 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 

 

23. 11. 2018  № 6/93 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Бондарук Л.М. 

 

   

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Бондарук  Лілії  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, 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. Бондарук  Лілії  Миколаївні  

в с. 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 

 

23. 11. 2018  № 6/94 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Підгірному І.Є. 

 

   

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Підгірного  Ігоря  Євгеновича  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 0,57 га,  для надання у власність  гр. Підгірному  Ігорю  

Євгеновичу  в с. 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 

 

23. 11. 2018  № 6/95 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Оленюк Т.П. 

 

   

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Оленюк  Тетяни  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, 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. Оленюк  Тетяні  Петрівні   в 

с. 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 

 

23. 11. 2018  № 6/96 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Михалюку С.В. 

 

   

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Михалюка  Сергія  Вікторовича  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 0,0516 га,  для надання у власність  гр. Михалюку  Сергію  

Вікторовичу   в с. 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 

 

23. 11. 2018  № 6/97 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Стефанович Г.П. 

 

   

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Стефанович  Ганни  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, 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 0,15 га,  для надання у власність  гр. Стефанович  Ганні  Павлівні   

в с. Баїв  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 

 

23. 11. 2018  № 6/98 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Крамару Д.Є. 

 

   

 

            Розглянувши та обговоривши заяву гр. Крамара  Дмитра  Євгенійовича  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. Крамару  Дмитру  

Євгенійовичу  в с. Баїв  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 

 

23. 11. 2018  № 6/99 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Горошко  В.Г. 

 

   

 

            Розглянувши та обговоривши заяву гр. Горошко  Валентини  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, 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. Горошко  Валентині  

Григорівні  в с. Городище  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 

 

23. 11. 2018  № 6/100 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Власюку В.В. 

 

   

 

            Розглянувши та обговоривши заяву гр. Власюка  Володимира  Васильовича 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. Власюку  Володимиру  

Васильовичу  в с. 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 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

23. 11. 2018  № 6/101 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Гнатюку О.М. 

 

   

 

            Розглянувши та обговоривши заяву гр. Гнатюка  Олександра  Мефодійовича  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 0,50 га,  для надання у власність  гр. Гнатюку  Олександру  

Мефодійовичу  в с. 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 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

23. 11. 2018  № 6/102 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Петруку П.П. 

 

   

 

            Розглянувши та обговоривши заяву гр. Петрука  Павла  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, 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. Петруку  Павлу  Петровичу    

в с. 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 

 

23. 11. 2018  № 6/103 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Стефановичу А.П. 

 

   

 

            Розглянувши та обговоривши заяву гр. Стефановича  Аркадія  Павловича  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 0,38 га,  для надання у власність  гр. Стефановичу  Аркадію  

Павловичу  в с. Баїв 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 

 

23. 11. 2018  № 6/104 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Снітко Н.М. 

 

   

 

            Розглянувши та обговоривши заяву гр. Снітко  Наталії  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, 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 0,5728 га,  для надання у власність  гр. Снітко  Наталії  

Миколаївні  в с. 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 

 

23. 11. 2018  № 6/105 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Поштарук А.М. 

 

   

 

            Розглянувши та обговоривши заяву гр. Поштарук  Алли  Михайлівни 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 0,60 га,  для надання у власність  гр. Поштарук  Аллі  Михайлівні   

в с. 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 

 

23. 11. 2018  № 6/106 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Назарчук Т.В. 

 

   

 

            Розглянувши та обговоривши заяву гр. Назарчук  Тетяни  Володимирівни 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. Назарчук  Тетяні  

Володимирівні  в с. 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 

 

23. 11. 2018  № 6/107 

              с.Боратин 

 

Про ліквідацію сільських  

виборчих комісій. 

 

           Відповідно до статті 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.8 Закону  України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,   статті 110 

Цивільного кодексу України, рішення  Боратинської  сільської ради  № 1/9  від 16.11. 2017 

«Про початок реорганізації  Баївської  і Промінської  сільських рад шляхом приєднання до 

Боратинської  сільської  ради», сіцльська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Ліквідувати юридичні особи: 

- Баївську сільську виборчу комісію Луцького району Волинської області (код ЄДРПОУ  

34123048, адреса :  вулиця Перемоги,37а село Баїв,  Луцький район Волинська область ); 

- Промінську сільську виборчу комісію Луцького району  Волинської області (код 

ЄДРПОУ  34122872,  вул. Ветеранів, 11а  село Промінь Луцький район Волинська область); 

2. Створити ліквідаційну комісію по ліквідації сільських виборчих комісій у складі:  

1) Бехнюк Віктор Миколайович- заступник сільського голови – голова комісії 

2) Савчук  Олена Василівна – головний бухгалтер  - заступник голови комісії 

3) Нежваловська  Оксана Петрівна – керуюча справами  - секретар комісії 

4) Кравчук Оксана Олександрівна  - в.о. старости сіл Баів, Городище, Цеперів – член 

комісії 

5) Косарук  Вікторія Ярославівна –в.о. старости сіл Промінь Вербаїв, Коршовець 

Мстишин, Лучиці – член комісії. 

3. Ліквідаційна  комісія знаходиться за адресою: с.Боратин вул.Центральна,15  Луцького 

району  Волинської області. 

4. Доручити голові ліквідаційної комісії подати дане рішення в орган державної  

реєстрації протягом трьох робочих днів з моменту прийняття.              

5.   Встановити термін пред’явлення кредиторських вимог – 2 (два) місяці з дня 

публікації  повідомлення на офіційному сайті Міністерства юстиції України. 

6. Ліквідаційній комісії здійснити всі необхідні заходи, передбачені чинним 

законодавством. 

7. Голові ліквідаційної комісії не раніше, ніж через два місяці з дати публікації 

повідомлення про припинення сільських виборчих комісій шляхом їх ліквідації, надати 

державному реєстратору документи для внесення відповідних змін, що містяться в єдиному 

держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.  

8.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань  

депутатської  етики, дотримання прав людини, законності та соціального захисту населення. 

 

Сільський   голова                                                                                 С.О. Яручик   



 
 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                              Сьомого   скликання 

    

                                                                     РІШЕННЯ 

 

 

23. 11. 2018  № 6/108 

              с.Боратин 

                        

Про внесення змін  до рішення  

сільської ради № 3/7 від 21.02.2018 

«Про встановлення місцевих податків 

і зборів на території Боратинської  

сільської ради». 

 

                

              Розглянувши клопотання  ТзОВ «Геліос Капітал»   про внесення змін  до до рішення 

сільської ради № 3/7 від 21.02.2018 «Про встановлення місцевих податків 

і зборів на території Боратинської сільської ради»  та керуючись  Законом  України «Про 

місцеве самоврядування в Україні »  сільська рада  

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

 

            1.Внести зміни до  рішення сільської ради № 3/7 від 21.02.2018 «Про встановлення 

місцевих податків і зборів на території Боратинської сільської ради», а саме: 

в додатку №1  до рішення  пункт 03 (землі громадської забудови)  доповнити підпунктом  

03.03.01 такого змісту: Для  будівництва та обслуговування складських приміщень по 

зберіганню лікарських засобів (складів медикаментів), виробів медичного призначення та 

медичної техніки,  аптек – 0,5 %  НГО.   

 

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

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                         С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              



 
 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                              Сьомого   скликання 

    

                                                                     РІШЕННЯ 

 

 

23. 11. 2018  № 6/109 

              с.Боратин 

                        

Про внесення змін  до рішення  

сільської ради № 5/5 від 03.08.2018 

«Про встановлення ставок та пільг 

земельного податку на 2019 рік». 

 

                

              Розглянувши клопотання   ТзОВ «Геліос  Капітал» про внесення змін  до рішення  

сільської ради № 5/5 від 03.08.2018 «Про встановлення ставок та пільг 

земельного податку на 2019 рік»  та керуючись  Законом  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні »  сільська рада  

 

                                                           ВИРІШИЛА: 

 

          1.Внести зміни до  рішення сільської ради № 5/5 від 03.08.2018 «Про встановлення 

ставок та пільг земельного податку на 2019 рік», а саме: в додатку №1  до рішення  пункт 03 

(землі громадської забудови)  доповнити підпунктом  03.03.01 такого змісту: Для  

будівництва та обслуговування складських приміщень по зберіганню лікарських засобів 

(складів медикаментів), виробів медичного призначення та медичної техніки,  аптек – 0,5 %  

НГО.   

 

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

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                         С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              



                                                                                
                                     

   
 

  БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                  

                                                    

                                                                   Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

23. 11. 2018  № 6/110 

              с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               

              Розглянувши   проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянці  Стеренчук  Тетяни  Денисівни  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 громадянці 

Стеренчук  Тетяні  Денисівні, загальною  площею 0,1230 га (згідно форми  № 6-зем рядок 22 

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

ради, кадастровий  номер 0722880700:03:001:6298 для  будівництва та обслуговування 

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

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 02.01.    

          2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку загальною  площею, 0,1230 га  

 громадянці  Стеренчук  Т.Д.  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд ( присадибна ділянка). 

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

площею 0,1230 га  громадянці  Стеренчук Тетяні Денисівні  для  будівництва та 

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

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                            С.О.  Яручик                   

 
                                                              

 



 
 

                                                                              
                                        

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                                             

                                                                Сьомого  скликання                                                           

                                                            

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я  

 

       23. 11. 2018  № 6/111 

              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  Юрію Феодосійовичу,  відповідно до  п.34 ст.26 

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

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

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

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

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

Боратинська сільська рада  

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:  

                

               1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

( цільове призначення якої змінюється)  гр. Цейку  Юрію Феодосійовичу, площею 0,2500 га,   

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

обслуговування  полів підземної фільтрації для обслуговування кондитерського цеху.  

Кадастровий номер  0722880700:02:001:1963. 

              2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,2500 га  

гр. Цейку  Ю.Ф. з  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  під будівництво та обслуговування полів підземної фільтрації для 

обслуговування кондитерського цеху. Код цільового використання згідно КВЦПЗ  В.03.07 . 

                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                                                   

 

 

 23. 11. 2018  № 6/112 

              с.Боратин 

   

Про затвердження детального плану території  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Сітусі  О.А. 

 

 

               Розглянувши  детальний план території 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. Затвердити  детальний план території земельної ділянки (цільове призначення 

якої змінюється),  площею 0,1798 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

гр. Сітусі  Олександру Анатолійовичу. 

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

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

частиною генерального плану села Рованці та схеми планування Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці Луцького району 

Волинської області.. 

               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                                                   

 

 

 23. 11. 2018  № 6/113 

              с.Боратин 

   

Про затвердження детального плану території  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Щур М.В. 

 

 

               Розглянувши  детальний план території земельної ділянки для будівництва та 

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

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

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Затвердити  детальний план території земельної ділянки (цільове призначення 

якої змінюється),  площею 0,14 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

гр. Щур Михайлу  Васильовичу. 

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

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

складовою частиною генерального плану села Коршовець та схеми планування Боратинської 

сільської ради Луцького району. 

               3. Надати дозвіл гр. Щур Михайлу  Васильовичу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Коршовець Луцького району 

Волинської області.. 

               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                                                   

 

 

 23. 11. 2018  № 6/114 

              с.Боратин 

   

Про затвердження детального плану території  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Тіхоновій Є.В. 

 

 

               Розглянувши  детальний план території земельної ділянки для будівництва та 

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

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

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Затвердити  детальний план території земельної ділянки (цільове призначення 

якої змінюється),  площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

гр. Тіхоновій  Євгенії  Володимирівні. 

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

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

складовою частиною генерального плану села Мстишин та схеми планування Боратинської 

сільської ради Луцького району. 

               3. Надати дозвіл гр. Тіхоновій Євгенії  Володимирівні  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Мстишин Луцького району 

Волинської області.. 

               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                                                   

 

 

23. 11. 2018  № 6/115 

              с.Боратин 

   

Про затвердження детального плану території  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

офісних  та складських приміщень Оксенюку М.М. 

 

 

 

               Розглянувши  детальний план території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування  офісних  та складських приміщень в с. Рованці гр. Оксенюку  Миколі 

Миколайовичу  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 (цільове призначення 

якої змінюється),  площею 0,1644 га, для будівництва та обслуговування  офісних та 

складських  приміщень   в с.Рованці  Луцького району Волинської  області  гр.Оксенюку 

Миколі  Миколайовичу. 

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

офісних та складських  приміщень  в с.Рованці є невід’ємною  складовою частиною 

генерального плану села Рованці та схеми планування Боратинської сільської ради Луцького 

району. 

               3. Надати дозвіл гр. Оксенюку Миколі  Миколайовичу   на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування офісних 

та складських приміщень  в селі Рованці Луцького району Волинської області.  

              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                                                   

 

 

23. 11. 2018  № 6/116 

              с.Боратин 

   

Про затвердження детального плану території  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель  торгівлі  Шикуну В.В. 

 

 

 

               Розглянувши  детальний план території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування  будівель торгівлі  в с. Рованці гр. Шикуну  Володимиру  Валерійовичу  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 (цільове призначення 

якої змінюється),  площею 0,1051 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі     

в с.Рованці  Луцького району Волинської  області  гр. Шикуну  Володимиру  Валерійовичу.  

               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. Шикуну  Володимиру  Валерійовичу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі  в селі Рованці Луцького району Волинської області. 

              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                                                   

 

 

23. 11. 2018  № 6/117 

              с.Боратин 

   

Про затвердження детального плану території  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

 офісно-торгівельних приміщень Цейку Б.А. 

 

 

 

               Розглянувши  детальний план території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування  офісно-торгівельних приміщень  в с. Рованці гр. Цейку  Борису  

Анатолійовичу  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 (цільове призначення якої 

змінюється),  площею 0,3110 га, для будівництва та обслуговування  офісно-торгівельних 

приміщень  в с.Рованці  Луцького району Волинської  області  гр. Цейку  Борису  

Анатолійовичу. 

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

офісно-торгівельних приміщень  в с.Рованці є невід’ємною  складовою частиною 

генерального плану села Рованці та схеми планування Боратинської сільської ради Луцького 

району. 

               3. Надати дозвіл гр. Цейку  Борису  Анатолійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування офісно-

торгівельних приміщень  в селі Рованці Луцького району Волинської області.  

              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                                                   

 

 

23. 11. 2018  № 6/118 

              с.Боратин 

   

Про затвердження детального плану території  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

 паркінгів та автостоянок. 

 

 

 

               Розглянувши  детальний план території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування  паркінгів та автостоянок  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 (цільове призначення якої 

змінюється),  площею 1,87 га  для будівництва та обслуговування  паркінгів та автостоянок    

в с.Рованці  Луцького району Волинської  області.. 

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

паркінгів та автостоянок  в с.Рованці є невід’ємною  складовою частиною генерального 

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

               3. Надати дозвіл виконкому сільської ради  на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування паркінгів та 

автостоянок  в селі Рованці Луцького району Волинської області. 

              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  

 

 23. 11. 2018  № 6/119 

              с.Боратин 

 

 

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.    

 
           Розглянувши   заяву гр. Денисюка Андрія Антоновича, Кондратюка Олександра 

Васильовича, Чижук   Ольги  Антонівни  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. Денисюку Андрію Антоновичу, Кондратюку 

Олександру  Васильовичу, Чижук   Ользі  Антонівні, площею 0,12  га,  кадастровий номер 

0722880700:01:001:8622 - для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в селі Боратин. 

Денисюку  Андрію Антоновичу – ¼  частина,  Чижук Ользі Антонівнів –  ¼   частина , 

Кондратюк  Олександр  Васильович – ½  частина .             

             2. Передати  гр. Денисюку Андрію Антоновичу, Кондратюку Олександру  

Васильовичу, Чижук   Ользі  Антонівні  у власність земельну ділянку, зазначену в  пункті 1 

цього рішення. 

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

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

екології. 

       

 

 

 

Сільський  голова                                                                                   С.О.Яручик 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                                 Сьомого   скликання 

    

 

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я  

 

 23. 11. 2018  № 6/120 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність Маслянці П.М.    

 
           Розглянувши   заяву гр. Маслянки  Петра  Миколайовича  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. Маслянці  Петру  Миколайовичу, площею  

0,1439  га,  кадастровий номер 0722880700:04:001:7733 - для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці. 

             

             2. Передати  гр. Маслянці  Петру  Миколайовичу  у власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

 

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

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

екології. 

       

 

 

 

Сільський  голова                                                                                   С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                        

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                                 Сьомого   скликання 

    

 

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я  

 

 23. 11. 2018  № 6/121 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність Шапталі О.О.    

 
           Розглянувши   заяву гр. Шаптали Оксани  Олександрівни  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. Шапталі  Оксані  Олександрівні, площею  

0,1685  га,  кадастровий номер 0722880700:04:001:7746 - для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці. 

             

             2. Передати  гр. Шапталі  Оксані  Олександрівні у власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

 

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

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

екології. 

       

 

 

 

Сільський  голова                                                                                   С.О.Яручик 

 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

23. 11. 2018  № 6/122 

              с.Боратин 

   

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва  

та обслуговування торгово-офісних, складських  

приміщень, магазину та кафе-бару Гущик Ю.В. 

 

 

 

               Розглянувши  детальний план території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування  торгово-офісних, складських приміщень, магазину та кафе-бару 

 в с. Рованці  гр. Гущик  Юлії Володимирівні 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 (цільове призначення 

якої змінюється),  площею 0,2295 га, для будівництва та обслуговування торгово-офісних, 

складських приміщень, магазину та кафе-бару в с.Рованці  Луцького району Волинської  

області  гр. Гущик  Юлії Володимирівні. 

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

торгово-офісних, складських приміщень, магазину та кафе-бару в с.Рованці є невід’ємною  

складовою частиною генерального плану села Рованці та схеми планування Боратинської 

сільської ради Луцького району. 

               3. Надати дозвіл гр. Гущик  Юлії Володимирівні  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

торгово-офісних, складських приміщень, магазину та кафе-бару в селі Рованці Луцького 

району Волинської області. 

              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     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

       23. 11. 2018  № 6/123 

              с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд. 

 

 

              Розглянувши  заяву  гр.  Cтрука  Віктора  Сергійовича 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»,   сільська    

рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

              1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Струку  Віктору  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. Струку В.С. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

ради  з питань земельних відносин, благоустрою  та розвитку підприємництва. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  С.О.Яручик 

 

 
 

 

 
 

               

 

 



`                                         

            

                                          БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                       ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

       23. 11. 2018  № 6/124 

              с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд. 

 

 

              Розглянувши  заяву  гр. Левчука  Михайла  Адамовича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки   в  селі  Новостав  для 

будівництва    та   обслуговування    житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   

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

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

рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

              1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Левчуку  Михайлу  Адамовичу, 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. Левчуку М.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, благоустрою  та розвитку підприємництва. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  С.О.Яручик  

 

 

 
 

 

 

 

 



`                                         

            

                                          БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                       ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

       23. 11. 2018  № 6/125 

              с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд. 

 

 

              Розглянувши  заяву  гр. Горошко  Валентини Григорівни  про надання   дозволу   

на   розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки   в  селі  

Городище  для будівництва    та   обслуговування    житлового    будинку   і  господарських   

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

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

землеустрій»,   сільська    рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

              1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Горошко  Валентині Григорівні, площею 0,12  га,  для   будівництва   

та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  споруд  в селі 

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

користування .  

              2.  Гр. Горошко В.Г. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

ради  з питань земельних відносин, благоустрою  та розвитку підприємництва. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  С.О.Яручик 

 

 

 
 

 

 

 

 



`                                         

            

                                          БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                       ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

       23. 11. 2018  № 6/126 

              с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд. 

 

 

              Розглянувши  заяву  гр. Мусейчук Галини Миколаївни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки   в  селі  Промінь  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»,   сільська    

рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

              1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Мусейчук Галині Миколаївні, площею 0,20  га,  для   будівництва   

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

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

              2.  Гр. Мусейчук Г.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, благоустрою  та розвитку підприємництва. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  С.О.Яручик  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

23. 11. 2018  № 6/127 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Мусейчук Г.М. 

 

   

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Мусейчук Галини 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, 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 0,40 га,  для надання у власність  гр. Мусейчук Галині 

Миколаївні  в с. 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. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                              С.О.  Яручик           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
            

                                          БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                       ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

       23. 11. 2018  № 6/128 

              с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд. 

 

 

              Розглянувши  заяву  гр. Нагорного Петра  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»,   

сільська    рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

              1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Нагорному  Петру  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. Нагорному П.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, благоустрою  та розвитку підприємництва. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  С.О.Яручик  

 

 

 
 

 

 

 

 



                                       
            

                                          БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                       ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

       23. 11. 2018  № 6/129 

              с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд. 

 

 

              Розглянувши  заяву  гр. Клімащука  Дмитра  Валерійовича  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»,   сільська    рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

              1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Клімащуку  Дмитру  Валерійовичу, 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. Клімащуку Д.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

ради  з питань земельних відносин, благоустрою  та розвитку підприємництва. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  С.О.Яручик 

 

 

 
 

 

               

 

 



                                                                         
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

23. 11. 2018  № 6/130 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для індивідуального 

садівництва  Степюку А.М.  

 

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Степюка  Андрія  Миколайовича  про 

надання  дозволу   на   розроблення    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. Дати    дозвіл  на  складання   проекту землеустрою щодо   відведення   земельної    

ділянки, площею 0,0626 га,  для надання у власність гр. Степюку  Андрію  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 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

23. 11. 2018  № 6/131 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для індивідуального 

садівництва  Матвіюк А.І.  

 

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Матвіюк  Антоніни  Іванівни  про надання  

дозволу   на   розроблення    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. Дати    дозвіл  на  складання   проекту землеустрою щодо   відведення   земельної    

ділянки, площею 0,0670 га,  для надання у власність гр. Матвіюк  Антоніні  Іванівні   в 

с.Промінь  Боратинської  сільської  ради  для індивідуального садівництва в  садівничому  

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

переданих в користування. 

                

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

установленому  порядку. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                              С.О.  Яручик           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

23. 11. 2018  № 6/132 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для індивідуального 

садівництва  Гіль І.А.  

 

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Гіль  Ігоря  Адамовича  про надання  

дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

для  індивідуального садівництва в  с.Городище 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  складання   проекту землеустрою щодо   відведення   земельної    

ділянки, площею 0,06 га,  для надання у власність гр. Гіль  Ігорю  Адамовичу   в с.Городище  

Боратинської  сільської  ради  для індивідуального садівництва   за  рахунок  земель  

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

                

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

установленому  порядку. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                              С.О.  Яручик           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

23. 11. 2018  № 6/133 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для індивідуального 

садівництва  Ковальчуку  Т.В.  

 

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Ковальчука  Тараса  Володимировича  про 

надання  дозволу   на   розроблення    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. Дати    дозвіл  на  складання   проекту землеустрою щодо   відведення   земельної    

ділянки, площею 0,06618 га,  для надання у власність гр. Ковальчуку  Тарасу  

Володимировичу  в с.Промінь  Боратинської  сільської  ради  для індивідуального 

садівництва в  садівничому  товаристві «Промінь»   за  рахунок  земель  сільської  ради,  не  

наданих  у  власність  і не переданих в користування. 

                

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

установленому  порядку. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                              С.О.  Яручик           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

23. 11. 2018  № 6/134 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для індивідуального 

садівництва  Гудзь В.В.  

 

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Гудзь  Василя  Володимировича  про 

надання  дозволу   на   розроблення    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. Дати    дозвіл  на  складання   проекту землеустрою щодо   відведення   земельної    

ділянки, площею 0,0608 га,  для надання у власність гр. Гудзь  Василю  Володимировичу  в 

с.Промінь  Боратинської  сільської  ради  для індивідуального садівництва в  садівничому  

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

переданих в користування. 

                

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

установленому  порядку. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                              С.О.  Яручик           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

23. 11. 2018  № 6/135 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для індивідуального 

садівництва  Руднік Г.І.  

 

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Руднік  Галини Іванівни  про надання  

дозволу   на   розроблення    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. Дати    дозвіл  на  складання   проекту землеустрою щодо   відведення   земельної    

ділянки, площею 0,067 га,  для надання у власність гр. Руднік  Галині Іванівні  в с.Промінь  

Боратинської  сільської  ради  для індивідуального садівництва в  садівничому  товаристві 

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

користування. 

                

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

установленому  порядку. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                              С.О.  Яручик           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

23. 11. 2018  № 6/136 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для індивідуального 

садівництва  Самойло І.А.  

 

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Самойло  Ірини  Анатоліївни  про надання  

дозволу   на   розроблення    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. Дати    дозвіл  на  складання   проекту землеустрою щодо   відведення   земельної    

ділянки, площею 0,061 га,  для надання у власність гр. Самойло  Ірині  Анатоліївні  в 

с.Промінь  Боратинської  сільської  ради  для індивідуального садівництва в  садівничому  

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

переданих в користування. 

                

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

установленому  порядку. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                              С.О.  Яручик           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

23. 11. 2018  № 6/137 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для індивідуального 

садівництва  Федорчук Т.Є.  

 

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Федорчук  Тетяни  Євгенівни  про надання  

дозволу   на   розроблення    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. Дати    дозвіл  на  складання   проекту землеустрою щодо   відведення   земельної    

ділянки, площею 0,06 га,  для надання у власність гр. Федорчук  Тетяні  Євгенівні  в 

с.Промінь  Боратинської  сільської  ради  для індивідуального садівництва в  садівничому  

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

переданих в користування. 

                

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

установленому  порядку. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                              С.О.  Яручик           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

23. 11. 2018  № 6/138 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для індивідуального 

садівництва  Лисюк Н.П.  

 

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Лисюк  Надії  Петрівни  про надання  

дозволу   на   розроблення    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. Дати    дозвіл  на  складання   проекту землеустрою щодо   відведення   земельної    

ділянки, площею 0,06 га,  для надання у власність гр. Лисюк  Надії  Петрівні  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           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

                                                                           УКРАЇНА  

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

23. 11. 2018  № 6/139 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Бернак Г.І. 

 

               Розглянувши заяву гр.  Бернак Галини Іванівни   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. Бернак Галині Іванівні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки, площею 0,25 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                   

 

 

 

 



      
 

                                                                           УКРАЇНА  

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

23. 11. 2018  № 6/140 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Шемчук І.В. 

 

               Розглянувши заяву гр.  Шемчук  Іванни  Володимирівни   про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

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

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

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Шемчук  Іванні  Володимирівні  на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки, площею 0,2136 га,  для будівництва та 

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

Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Новостав 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 

 



      
 

                                                                           УКРАЇНА  

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

23. 11. 2018  № 6/141 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Чернецькій  В.Б. 

 

               Розглянувши заяву гр. Чернецької  Вікторії Болеславівни 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. Чернецькій  Вікторії Болеславівні на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки  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                   

 

 

 

 

 



      
 

                                                                           УКРАЇНА  

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

23. 11. 2018  № 6/142 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Грабинському Б.П. 

 

               Розглянувши заяву гр.  Грабинського Богдана  Петровича  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. Грабинському  Богдану  Петровичу  на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки, площею 0,0909 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                   

 

 

 

 



      
 

                                                                           УКРАЇНА  

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

23. 11. 2018  № 6/143 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Зінкевичу Т.С. 

 

               Розглянувши заяву гр.  Зінкевича  Тимофія  Семеновича  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. Зінкевичу  Тимофію  Семеновичу  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                   

 

 

 

 



      
 

                                                                           УКРАЇНА  

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

23. 11. 2018  № 6/144 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Бойко  С.М. 

 

               Розглянувши заяву гр.  Бойко Світлани  Миколаївни  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

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

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

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

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

території власної  земельної ділянки  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                   

 

 

 

 

 



      
 

                                                                           УКРАЇНА  

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

23. 11. 2018  № 6/145 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Яцюк  О.В. 

 

               Розглянувши заяву гр.  Яцюк  Оксани  Вячеславівни  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. Яцюк  Оксані  Вячеславівні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки, площею 0,1102 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                   

 

 

 

 



      
 

                                                                           УКРАЇНА  

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

23. 11. 2018  № 6/146 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Бехнюку  М.В. 

 

               Розглянувши заяву гр.  Бехнюка  Миколи  Вікторовича  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. Бехнюку  Миколі  Вікторовичу  на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки, площею 0,0968 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                   

 

 

 

 



      
 

                                                                           УКРАЇНА  

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

23. 11. 2018  № 6/147 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної 

ділянки для обслуговування приміщення  

конюшні і водонапірної башні  Самолюку О.А. 

 

               Розглянувши заяву гр.  Самолюка  Олександра  Анатолійовича   про надання 

дозволу на розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  обслуговування 

приміщення конюшні і водонапірної башні в с.Мстишин  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 

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

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології,  сільська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Самолюку  Олександру  Анатолійовичу  на розроблення   

детального  плану території  земельної ділянки, площею 0,7452 га,  для обслуговування 

приміщення конюшні і водонапірної башні  в с. Мстишин Луцького району Волинської 

області. 

               2. Детальний план території  земельної ділянки  для обслуговування приміщення 

конюшні і водонапірної башні  в с.Мстишин  Боратинської сільської ради Луцького району 

подати на затвердження в установленому законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 

 



      
 

                                                                           УКРАЇНА  

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

23. 11. 2018  № 6/148 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Лисенко О.Ф. 

 

               Розглянувши заяву гр.  Лисенко  Олександра  Федоровича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

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

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

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Лисенко  Олександру  Федоровичу на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки, площею 0,2618 га,  для будівництва та 

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

Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Новостав 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 

 



      
 

                                                                           УКРАЇНА  

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

23. 11. 2018  № 6/149 

              с.Боратин 

 

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. 

 

               Розглянувши заяву гр. Москвича  Віталія  Степановича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території   земельної ділянки  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. Дати дозвіл  гр. Москвичу  Віталію  Степановичу на розроблення   детального  

плану території земельної ділянки для  розміщення та експлуатації основних, підсобних та 

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

області. 

               2. Детальний план території  земельної ділянки  для  розміщення та експлуатації 

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

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                                 Сьомого   скликання 

    

 

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я  

 

 23. 11. 2018  № 6/150 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  в користування комунальному 

підприємству «Луцькводоканал»    

 
           Розглянувши  клопотання  комунального підприємства «Луцькводоканал»  та технічну 

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

для  обслуговування  адміністративних і господарських будівель та ведення  господарчої 

діяльності по водопостачанню м.Луцька, 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, що знаходиться в с.Рованці, комунальному 

підприємству «Луцькводоканал», площею 0,2760  га,  кадастровий номер 

0722880700:04:001:7726 - для  обслуговування  адміністративних і господарських будівель та 

ведення  господарчої діяльності по водопостачанню м.Луцька. 

             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 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

23.11.2018  № 6/151                                                  

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву  гр.Романюк  Марії Опанасівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

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

рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

                  1.Затвердити   проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр. Романюк  Марії Опанасівні  площею 0,4429 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 0722880700:04:001:7753.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 4429 га  громадянці 

Романюк  Марії Опанасівні   для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,4429  га  гр. Романюк М.О.  для  ведення  особистого селянського господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                              С.О.  Яручик       

 

 
 

 

 

 

 



 
 

                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                               ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          
                                                           Сьомого скликання 

    

                                                               Р І Ш Е Н Н Я 

 

23.11.2018  № 6/152                                                  

      с.Боратин 

 

Про внесення змін в план детального 

планування забудови житлового 

кварталу в селі  Рованці. 

 

 

 

                  Керуючись  п.42 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

положеннями Закону України „ Про планування та забудову території”, сільська рада 

 

                

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

 

                  Дати дозвіл на внесення змін в  план детального планування забудови  житлового  

кварталу в селі  Рованці   ( масив:  « Луг» ). 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        С.О.Яручик   

                

 

 

 

                

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



                                         
            

                                         БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                       ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

23.11.2018  № 6/153                                                  

      с.Боратин 

 

Про внесення змін  в рішення 

сільської ради № 3/33 від 25.02.2016. 

 

 

              Розглянувши  заяву Ніколаєва Олександра Михайловича про внесення змін в 

рішення сільської ради № 3/33 від 25.02.2016, а саме : по батькові  записати  Михайлович  та   

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

рада 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

            Внести зміни в рішення сільської ради  № 3/33 від  25.02.2016 « Про надання  дозволу  

на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для  будівництва 

та обслуговування житлового   будинку,  господарських будівель  і споруд Ніколаєву О.М.», 

а саме: по батькові  Миколайович  виправити на Михайлович. 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                                Сьомого скликання 

 

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

        23.11.2018  № 6/154                                                  

      с.Боратин 

  

 

Про надання дозволу на встановлення 

тимчасової  споруди для ведення 

підприємницької діяльності Іллюку Р.А. 

 

 

 

              Розглянувши   заяву  громадянина  Іллюка  Романа  Анатолійовича  про надання 

дозволу  на встановлення  тимчасової 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, згідно наказу  № 244 від 21.10.2011  Міністерства   регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України « Про  затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», сільська рада   

 

                                                       В И Р І Ш И Л А : 

 

             1. Дати дозвіл  громадянину  Іллюку  Роману  Анатолійовичу на виготовлення 

паспорта  прив’язки  тимчасової  споруди, на власній земельній  ділянці, для здійснення 

підприємницької діяльності в селі Новостав  Луцького району  Волинської області.     

             2. Рекомендувати гр. Іллюку Р.А. обладнати біля споруди  стоянку для автомобілів, 

провести освітлення території, встановити камеру відеоспостереження.   

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            С.О.   Яручик                                                                                 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

                                    
            

                                         БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                       ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 23.11.2018  № 6/155                                                  

      с.Боратин 

 

Про приведення у відповідність 

рішення  сільської ради  згідно 

чинного  законодавства. 

 

              Розглянувши  заяву гр. Тимощук  Тетяни  Євгенівни про приведення  у відповідність 

рішення  сільської  ради  про надання  їй  дозволу   на   розроблення   проекту  землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  в  селі Голишів  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд згідно чинного законодавства  та   

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

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

рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. В зв’язку із зміною чинного законодавства визнати таким, що втратило чинність 

рішення сільської ради № 15/10   від 03.04.2008 «Про надання дозволу на розроблення 

проекту відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд» гр. Тимощук  Тетяні   Євгенівні.  

            2. Дати  дозвіл  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної  

ділянки у власність гр. Тимощук  Тетяні  Євгенівні,  площею 0,12 га,  для  будівництва та 

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

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

установленому законодавством порядку. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



                                    
            

                                         БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                       ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 23.11.2018  № 6/156                                                  

      с.Боратин 

 

Про приведення у відповідність 

рішення  сільської ради  згідно 

чинного  законодавства. 

 

              Розглянувши  заяву гр. Залети Андрія  Олександровича про приведення  у 

відповідність рішення  сільської  ради  про надання  йому дозволу   на   розроблення   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в  селі Боратин  для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд згідно чинного 

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

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

землеустрій»,   сільська    рада 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. В зв’язку із зміною чинного законодавства визнати таким, що втратило чинність 

рішення сільської ради № 10/15   від 03.04.2006 «Про надання дозволу на розроблення 

проекту відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  гр. Залеті  Андрію  Олександровичу».  

            2. Дати  дозвіл  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної  

ділянки у власність гр. Залеті  Андрію  Олександровичу,  площею 0,15 га,  для  будівництва 

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

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

установленому законодавством порядку. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



                                    
            

                                         БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                       ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 23.11.2018  № 6/157                                                  

      с.Боратин 

 

Про приведення у відповідність 

рішення  сільської ради  згідно 

чинного  законодавства. 

 

              Розглянувши  заяву гр. Залети Лариси  Євгенівни про приведення  у відповідність 

рішення  сільської  ради  про надання  їй  дозволу   на   розроблення   проекту  землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  в  селі Боратин  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд згідно чинного законодавства  та   

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

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

рада 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. В зв’язку із зміною чинного законодавства визнати таким, що втратило чинність 

рішення сільської ради № 15/10   від 03.04.2008 «Про надання дозволу на розроблення 

проекту відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  гр. Залеті  Ларисі Євгенівні».  

            2. Дати  дозвіл  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної  

ділянки у власність гр. Залеті  Ларисі Євгенівні,  площею 0,1121 га,  для  будівництва та 

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

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

установленому законодавством порядку. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

                                                                      УКРАЇНА 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                      Cьомого  скликання 

                                                               

                                                           Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

    23.11.2018  № 6/158                                                  

      с.Боратин 

 

Про надання дозволу на встановлення 

рекламних щитів Кирильчуку  І.Л. 

 

                Розглянувши заяву гр. Кирильчука  Ігоря  Леонідовича про надання дозволу на 

встановлення  3 (трьох) рекламних щитів на території сільської ради по вулиці  Технічній  в 

селі Рованці та керуючись  п.34.ст.26, ст.31 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. Дати дозвіл  гр. Кирильчуку  Ігорю  Леонідовичу на встановлення  3 (трьох) 

двохсторонніх  рекламних щитів  по вулиці Технічній в селі Рованці, терміном на 3 роки,  

з орендною платою 250 гривень за одну сторону щомісячно. В разі несвоєчасної проплати 

нараховується пеня в розмірі 0,02 % за кожний день прострочки. 

 

            Місце розташування щитів: територія Боратинської сільської ради, село Рованці  

вулиця Технічна.  

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                               С.О. Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                   

                                                                Cьомого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

23.11.2018 р.№6/159  

с. Боратин 

 

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 

 

 

З метою продажу права оренди земельної ділянки на земельних торгах у формі 

аукціону, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

ст.ст. 12, 122, 127, ст.134-138 Земельного кодексу України,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Включити до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них на 

земельних торгах у формі аукціону земельну ділянку площею 0,9500га, кадастровий 

номер: 0722880700:04:001:7667, категорія земель: землі промисловості, транспорту, 

зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02), вид 

використання земельної ділянки: 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. 

2. Продати право оренди земельної ділянки  площею 0,9500га, кадастровий номер: 

0722880700:04:001:7667, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення – для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02), вид використання 

земельної ділянки: 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. 

3. Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за земельну ділянку в розмірі 3% 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Встановити термін оренди 15 років. 



5. Встановити значення кроку земельних торгів у формі аукціону у розмірі 0,5% від 

стартового розміру річної орендної плати за користування земельною ділянкою. 

6. Торги провести в порядку визначеному ст.137-139 Земельного Кодексу України. 

7. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснити відповідно до 

п.5.ст.135 Земельного кодексу України без використання бюджетних коштів, за 

рахунок коштів Виконавця земельних торгів, на підставі договору про організацію і 

проведення земельних торгів  у формі аукціону між Організатором торгів та 

Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат Виконавцю 

земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються Переможцем земельних торгів. 

8. Доручити сільському голові укласти договір на організацію і проведення земельних 

торгів  у формі аукціону з Виконавцем земельних торгів ПП «Фірма «СОМГІЗ».  

9. Дату та час проведення земельних торгів у формі аукціону визначити Виконавцю 

земельних торгів у межах термінів, визначених ст.137 Земельного кодексу України з 

урахуванням робочого часу сільської ради. 

10. Місцем проведення земельних торгів у формі аукціону визначити приміщення 

сільської ради за адресою: 45605, Волинська область, Луцький  район, с.Боратин, 

вул.Центральна,буд.15. 

11. Зобов'язати Переможця земельних торгів:  

11.1.Відповідно до п.5 ст.135 ЗКУ,  п.5.ст.136 ЗКУ,  на виконання п.31 ст.137 ЗКУ 

зобов'язати Переможця земельних торгів: 

11.1.1.Відшкодувати Організатору земельних торгів витрати, здійсненні на підготовку 

Лоту до проведення земельних торгів в сумі: 14995грн.00коп.(чотирнадцять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто п’ять грн. 00 коп.); 

11.1.2.Відшкодувати Виконавцю торгів витрати, пов’язані із організацією та 

проведенням земельних торгів (аукціону) відповідно до вимог чинного законодавства 

України; 

11.1.3.Відшкодування витрат на організацію і проведення торгів здійснюється 

Учасником, що став Переможцем земельних  торгів на підставі окремого договору між 

Виконавцем торгів та Учасником. 

11.2. Відповідно до ст.207 Земельного кодексу України відшкодувати Організатору  

земельних торгів втрати сільськогосподарського виробництва у сумі 

117436грн.00коп.(Сто сімнадцять тисяч чотириста тридцять шість грн.00коп.) у 

терміни та на рахунки, визначені чинним законодавством України 

12. Уповноважити сільського голову підписати протокол земельних торгів, укласти 

договір оренди землі  із Переможцем  за результатами земельних торгів та інші 

документи з питань проведення земельних торгів. 

13. 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 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

                                                                       УКРАЇНА 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

   23.11.2018 р.№6/160  

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: 

            1). Патуті Ганні Володимирівні  - на присадибну земельну ділянку, площею 0,25 га,   

що розташована в селі Мстишин. 

            2). Казнадзей   Олексію  Володимировичу  - на присадибну  земельну ділянку, 

площею 0,25 га  що розташована в селі Лучиці. 

           3). Марецькій  Софії  Юхимівні, Власюк  Ользі Петрівні  - на присадибну  земельну 

ділянку, площею 0,24 га  що розташована в селі Рованці у спільну сумісну власність. 

           4). Бразевич  Надії Григорівні  – на присадибну земельну ділянку,  площею 0,25 га,   

що розташована  в селі Баїв по вулиці Кленовій, 9. 

           5). Чикалюк Оксані Петрівні  – на  земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства,  площею 0,30 га, що знаходиться в селі Боратин. 

           6). Мерчуку  Сергію Юрійовичу  – на  земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства,  площею 0,50 га, що знаходиться в селі Боратин. 

           7). Герасимчук Ользі  Пилипівні, Петрову Валерію Пилиповичу  – на присадибну 

земельну ділянку,  площею 0,12 га,   що розташована  в селі Коршовець. 

           8). Міщук Наталії Пилипівні , Міщук  Юрію Вікторовичу  - на присадибну земельну 

ділянку,  площею 0,20 га,  що розташована  в селі Рованці, 18/25 ч. –Міщук Ю.В., 7/25 ч.- 

Міщук Н.П.  



           9). Саченок  Тетяні Миколаївні, Давидюк  Оксані Миколаївні  - на присадибну  

земельну ділянку, площею 0,08 га  що розташована в селі Боратин у спільну сумісну 

власність. 

         10). Сладі  Інні Михайлівні  – на присадибну земельну ділянку,  площею 0,12 га,   що 

розташована  в селі Вербаїв для надання в оренду. 

 

  

 

 

Сільський  голова                                                                                      С.О.Яручик  

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

                                         БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                  

                                                                Cьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

    23.11.2018  № 6/161                                                  

      с.Боратин 

 

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.  

 

 

              Розглянувши  заяву громадянки Шпак Людмили Спепанівни  про   скасування 

рішення Промінської сільської ради від 20.102017 № 19/7 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення  їй земельної ділянки  у власність   

та  керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,   ст. 12,  

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 : 

 

             Скасувати  рішення Промінської сільської ради  від 20.10.2017 № 19/7 « Про  надання 

дозволу  на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» у 

власність  Шпак  Людмилі Степанівні. 

  

 

 

 

Сільський        голова                                                                                             С.О.  Яручик           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                         БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                  

                                                                Cьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

    

 23.11.2018  № 6/162                                                  

      с.Боратин 

 

 

Про   надання  дозволу   на  розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення  

земельної   ділянки для будівництва  та 

обслуговування та обслуговування 

житлового будинку, господарських  

будівель і споруд Шпак Л.С. 

 

 

            Розглянувши   заяву громадянки  Шпак  Людмили Степанівни  про   надання   дозволу   

на   складання    проекту землеустрою щодо  відведення   земельної   ділянки  площею 0,25 га   

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

споруд в с.Промінь  та  керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні,   ст. 12,  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  на  розроблення   проекту  землеустрою щодо  відведення   

земельної    ділянки,   для надання в оренду терміном на  2 роки,  гр. Шпак  Людмилі 

Степанівні  в  селі  Промінь  для будівництва  та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  площею  0,25  га,   за  рахунок  земель  сільської  ради,  не  

наданих  у  власність  і  користування. 

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

установленому законодавством  порядку. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                             С.О.  Яручик           

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                   БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬ КОЇ ОБЛАСТІ         

                                                                Cьомого  скликання   

 

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я  

23.11.2018  № 6/163                                                  

      с.Боратин 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок та передачу  

їх в оренду ПрАТ «Волиньобленерго». 

 

             Розглянувши проект землеустрою щодо відведення  земельних  ділянок в оренду,  

терміном на  49 років,  ПрАТ «Волиньобленерго»   обслуговування  опор повітряної  

ЛЕП-10 кВ  Л 31-05  в селі Рованці  та керуючись п.34 ст. 26  Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні»  ст.ст. 12, 93, 124  Земельного  Кодексу України, ст.ст. 4, 5, 6  

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

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

екології,  сільська рада   

                                                       В И Р І Ш И Л А : 

 

             1.  Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок ПрАТ 

«Волиньобленерго» в оренду, терміном  на  49  років, для  обслуговування  опор повітряної 

ЛЕП -10 кВ  Л 31-05 в селі Рованці загальною площею 0,0072 га, а саме: 

0,0012 га  ( кадастровий номер 0722880700: 04:001:7192); 

0,0003 га  ( кадастровий номер 0722880700: 04:001:7193); 

0,0003 га  ( кадастровий номер 0722880700: 04:001:7194); 

0,0012 га  ( кадастровий номер 0722880700: 04:001:7195); 

0,0012 га  ( кадастровий номер 0722880700: 04:001:7196); 

0,0018 га  ( кадастровий номер 0722880700: 04:001:7197); 

0,0012 га  ( кадастровий номер 0722880700: 04:001:7198), 

які знаходяться  в с.Рованці  Боратинської сільської ради Луцького району Волинської 

області . 

            2. Передати ПрАТ «Волиньобленерго»  в оренду терміном на 49  років вищезгадані 

земельні ділянки для обслуговування  опор повітряної ЛЕП -10 кВ  Л 31-05  в  с.Рованці  

Луцького району. 

            3. Затвердити орендну плату за земельні  ділянки  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. 

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

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

             5. Зобов’язати  ПрАТ «Волиньобленерго» :  

                1) в місячний термін  після затвердження проекту відведення земельної ділянки 

укласти договір оренди з посвідченням та реєстрацією в установленому порядку; 

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

кодексу України. 

             6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста землевпорядника 

сільської ради Саченка Я.Г. 

 

Сільський  голова                                                                                  С.О.Яручик  



                                         
            

                                         БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                       ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                              Cьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

23.11.2018  № 6/164                                                  

      с.Боратин 

 

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.» 

 

 

            Розглянувши  заяву гр. Душака Віталія Ярославовича  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»,  а саме : виправити кадастровий 

номер згідно витягу  0722880300:04:000:3574 та   керуючись п.34  ч.1 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

            Внести зміни 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 Віталію  Ярославовичу», а саме: виправити  кадастровий номер згідно витягу 

0722880300:04:000:3574. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                           БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                               ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          
                                                           Cьомого    скликання 

    

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

23.11.2018  № 6/165                                                  

      с.Боратин 

 

Про надання дозволу на складання  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок ПрАТ «Волиньобленерго» 

 

 

              

                   Розглянувши клопотання  ПрАТ «Волиньобленерго»  про надання дозволу на  

складання проекту землеустрою щодо  відведення земельних ділянок в оренду на 49 років 

для  будівництва, обслуговування і експлуатації повітряної  ЛЕП -10 кВ  Л 112  та 

трансформаторної підстанції ЩТП- 10/0,4 кВ орієнтовною площею 0,0040 га, розташованих  

в с. Голишів, 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  ПрАТ «Волиньобленерго»  на складання проекту землеустрою щодо  

відведення земельних  ділянок  в оренду терміном на 49 років  для  будівництва, 

обслуговування і експлуатації повітряної  ЛЕП -10 кВ  Л 112  та трансформаторної підстанції 

ЩТП- 10/0,4 кВ орієнтовною площею 0,0040 га, розташованих  в селі Голишів Боратинської 

сільської ради.  

 

         2. Проект відведення земельних  ділянок подати на розгляд в установленому порядку.    

                  

                 

 

 

Сільський голова                                                                                           С.О.Яручик  

 

 

 
 

 
 
 

 

 



 

 
 

                                           БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                               ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                           Cьомого    скликання 

    

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

23.11.2018  № 6/166                                                  

      с.Боратин 

 

Про надання дозволу на складання  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок ПрАТ «Волиньобленерго» 

 

 

              

                   Розглянувши клопотання  ПрАТ «Волиньобленерго»  про надання дозволу на  

складання проекту землеустрою щодо  відведення земельних ділянок в оренду на 49 років 

для  будівництва, обслуговування і експлуатації повітряної  ЛЕП -10 кВ  Л 47-02  та 

трансформаторної підстанції ЩТП- 10/0,4 кВ орієнтовною площею 0,0030 га, розташованих 

в с. Вербаїв, 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  ПрАТ «Волиньобленерго»  на складання проекту землеустрою щодо  

відведення земельних  ділянок  в оренду терміном на 49 років  для  будівництва, 

обслуговування і експлуатації повітряної  ЛЕП -10 кВ  Л 47-02  та трансформаторної 

підстанції ЩТП- 10/0,4 кВ орієнтовною площею 0,0030 га, розташованих  в селі  Вербаїв 

Боратинської сільської ради.  

 

         2. Проект відведення земельних  ділянок подати на розгляд в установленому порядку.    

                  

                 

 

 

Сільський голова                                                                                           С.О.Яручик  

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

                                         БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                  

                                                                Cьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

    

 23.11.2018  № 6/167                                                  

      с.Боратин 

 

 

Про   надання  дозволу   на  розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення  

земельної   ділянки для обслуговування 

складських приміщень та інших будівель 

в с.Промінь Данилюк В.О. 

 

 

            Розглянувши   заяву громадянки  Данилюк  Валентини Олександрівни  про   надання   

дозволу   на   складання    проекту землеустрою щодо  відведення   земельної   ділянки  

орієнтовною площею  0,50 га   в оренду для обслуговування складських приміщень та інших 

будівель в с.Промінь  та  керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні,   ст. 12,  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  на  розроблення   проекту  землеустрою щодо  відведення   

земельної    ділянки,  для надання в оренду терміном на  8 років,  гр.  Данилюк  Валентині 

Олександрівні  в  селі  Промінь для обслуговування складських приміщень та інших будівель  

орієнтовною площею  0,50  га ( відповідно до частки належного їй майна),   за  рахунок  

земель  сільської  ради,  не  наданих  у  власність  і  користування. 

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

установленому законодавством  порядку. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                             С.О.  Яручик           

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

 23. 11. 2018  № 6/168 

              с.Боратин 

   

Про затвердження схеми детального планування території  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Стаднійчук Н.П. 

 

 

               Розглянувши  схему детального  планування території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  

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

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

враховуючи пропозицію постійної комісії з  питань земельних відносин, планування 

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

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Затвердити  схему детального планування  території земельної ділянки (цільове 

призначення якої змінюється),  площею 0,10 га, для будівництва та обслуговування 

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

Волинської  області гр. Стаднійчук  Наталії  Петрівні. 

               2. Призначити, що схема детального планування  території для будівництва та 

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

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

Боратинської сільської ради Луцького району. 

               3. Надати дозвіл гр. Стаднійчук  Наталії  Петрівні   на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Городище Луцького району 

Волинської області.. 

               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                                                   

 

 

 23. 11. 2018  № 6/169 

              с.Боратин 
 
Про надання дозволу на реконструкцію  

споруди  літньої кухні  під житлове 

приміщення. 

 

     

             Розглянувши  заяву  гр.  Міліщука  Олександра  Леонідовича  про надання дозволу на  

реконструкцію споруди літньої кухні  під  житлове  приміщення  та  керуючись  ст. 31  

Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в Україні”   сільська  рада 

                  

   

                                                   В И Р І Ш И Л А : 

 

     

           Надати  дозвіл гр. Міліщуку  Олександру  Леонідовичу  на реконструкцію споруди  

літньої  кухні, що знаходиться  в с.Городище  по вулиці Дружби, 27   під житлове 

приміщення.    

       

 

 

 

            

Сільський    голова                                                                                              С.О.  Яручик  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

                                         БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                  

                                                                Cьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

    23.11.2018  № 6/170                                                  

      с.Боратин 

 

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»  

 

 

              Розглянувши  заяву громадянки  Твердохліб  Валентини Василівни   про   скасування 

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» та керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні,   ст. 12,  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 : 

 

             Скасувати  рішення Боратингської 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»  Твердохліб  Валентині Василівні.    

  

 

 

 

Сільський        голова                                                                                             С.О.  Яручик           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                         БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                  

                                                                Cьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

    23.11.2018  № 6/171                                                  

      с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної документації.  

 

 

               Розглянувши заяву  гр. Твердохліб Валентини Василівни про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості для надання в оренду терміном на 10 років для 

обслуговування господарського приміщення в селі Коршовець по вулиці Квітневій буд.1 н та  

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні  ст. 12, 93, 124  

Земельного   Кодексу  України, сільська    рада 

 

                                                               В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.  Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки громадянці Твердохліб Валентині 

Василівні, площею 0,2376 га  для надання в оренду терміном на 10 років  для обслуговування 

господарського приміщення  в селі Коршовець вул. Квітнева буд.1н Боратинської сільської 

ради Луцького району Волинської області.                  

          2.  Гр.Твердохліб  Валентині Василівнірозробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки та подати її на 

затвердження до сільської ради. 

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

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

екології .   

 

 

 

Сільський        голова                                                                                       С.О.  Яручик           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

 23. 11. 2018  № 6/172 

              с.Боратин 

   

Про затвердження детального плану території  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Кузьміній  І.С. 

 

 

               Розглянувши  детальний план території земельної ділянки для будівництва та 

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

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

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Затвердити  детальний план території земельної ділянки (цільове призначення 

якої змінюється),  площею 0,1536 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

гр. Кузьміній Ірині  Святославівні. 

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

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

складовою частиною генерального плану села Коршовець та схеми планування Боратинської 

сільської ради Луцького району. 

               3. Надати дозвіл гр. Кузьміній Ірині  Святославівні  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Коршовець Луцького району 

Волинської області.. 

               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 

 

    

 23.11.2018  № 6/173                                                  

      с.Боратин 

 

Про  надання дозволу  на  користування 

земельною дідянкою для ведення  

особистого сеялнського господарства 

Степанюк А.А. 

 

 

            Розглянувши  заяву гр.Демчук  Лідії  Володимирівни про те, що вона відмовляється 

від земельної ділянки якою користується для ведення особистого селянського господарства в 

селі Новостав і просить надати її гр. Степанюк Аллі Андріївні  та заяву Степанюк Алли  

Андріївни про те, щоб надати їй дозвіл на користування земельною ділянкою площею 0,15 га 

для ведення особистого селянського господарства в селі Новостав, якою користується 

Демчук  Лідія Володимирівная   та  керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні,   ст. 12   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 гр.Степанюк Аллі Андріївні  на користування земельною ділянкою 

площею 0,15 га для ведення особистого селянського господарства в селі Новостав, якою 

користується Демчук  Лідія Володимирівна  за її письмовою згодою.  

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                             С.О.  Яручик           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

 23. 11. 2018  № 6/174 

              с.Боратин 
 
Про надання дозволу на знесення 

старого аварійного будинку Соловей В.А.  

 

 

     

             Розглянувши  заяву  гр. Соловей  Віктора  Анатолійовича  про надання дозволу на  

знесення   старого аварійного будинку, який знаходиться в селі Рованці по вулиці 

Набережній, 6   та  керуючись  ст. 31  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в 

Україні”   сільська  рада 

                  

   

                                                   В И Р І Ш И Л А : 

 

     

           Надати  дозвіл гр. Соловей  Віктору  Анатолійовичу  на знесення  належного йому 

старого  аварійного будинку, що знаходиться в селі  Рованці  Луцького району Волинської 

області по вулиці  Набережній, 35.    

       

 

 

 

            

Сільський    голова                                                                                              С.О.  Яручик 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



   
 

                                                 БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                                  Cьомого  скликання   

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

 

         23. 11. 2018  № 6/175 

              с.Боратин 
 

Про затвердження переліку земельних 

ділянок  для продажу права оренди 

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 оренди  земельних 

ділянок,  відповідно до ст.ст. 12, 124. 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  по яких здійснюватиметься  підготовка 

до продажу права  оренди на них на конкурентних засадах  ( земельних торгах): 

 

 №  

п/п 

       Адреса земельної 

             ділянки 

     Цільове  призначення Орієнтовна 

площа (га) 

Примітка 

 1 

 

 

 

2. 

 

 

с. Лучиці 

Луцького району 

Волинської області 

 

с. Мстишин 

Луцького району 

Волинської області 

 

 

 

 

для ведення особистого 

селянського господарства    

 

 

для ведення  фермерського 

господарства 

 

4,5262  га 

 

 

14,0200 га 

 

 

 

 

 

 

               2. Відповідно до ч. 4,5,6 ст.136 Земельного кодексу  України, виконкому сільської 

ради, забезпечити підготовку до продажу права оренди на конкурентних засадах земельних 

ділянок, визначених  в п.1 цього рішення.. 

               3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на сільського голову 

  Яручика С.О.   

 

 

Сільський голова                                                                                         С.О.Яручик                   

 

 



      
 

                                                                           УКРАЇНА  

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        23. 11. 2018  № 6/176 

              с.Боратин 
 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для ведення  особистого 

селянського господарства. 

 

               Відповідно до 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. Надати дозвіл виконкому сільської ради  на розроблення   детального  плану 

території  земельної ділянки орієнтовною  площею 4,5262 га,  для надання в оренду для 

ведення особистого селянського господарства  в селі Лучиці  Луцького району Волинської 

області. 

               2. Детальний план території  земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  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                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

                                                                           УКРАЇНА  

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        23. 11. 2018  № 6/177 

              с.Боратин 
 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для ведення фермерського  

господарства. 

 

               Відповідно до 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. Надати дозвіл виконкому сільської ради  на розроблення   детального  плану 

території  земельної ділянки орієнтовною  площею 14,0200 га,  для надання в оренду для 

ведення  фермерського господарства  в селі Мстишин  Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території  земельної ділянки для ведення фермерського  

господарства  в селі Мстишин  Боратинської сільської ради Луцького району подати на 

затвердження в установленому законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

                                                                           УКРАЇНА  

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        23. 11. 2018  № 6/178 

              с.Боратин 
 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для обслуговування приміщення 

лікарської  амбулаторії загальної практики  

сімейної медицини  в с.Баїв. 

 

               Відповідно до 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. Надати дозвіл виконкому сільської ради  на розроблення   детального  плану 

території  земельної ділянки  для реконструкції  частини адмінбудинку  під  лікарську 

амбулаторію загальної практики сімейної медицини  в селі Баїв  Луцького району 

Волинської області. 

               2. Детальний план території  земельної ділянки для реконструкції  частини 

адмінбудинку  під  лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини  в селі Баїв  

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

 23. 11. 2018  № 6/179 

              с.Боратин 
 
Про надання дозволу для сумісного 

підвісу оптоволоконного діалектичного 

кабелю.  

 

 

     

             Розглянувши  клопотання ТзОВ «Волинські оптичні мережі»  про надання дозволу  

для сумісного підвісу  оптоволоконного  діалектичного кабелю (інтернет для  мешканців сіл 

Городище та Баїв) на опори освітлення, які знаходяться між селами Гірка Полонка та 

Городище, а також між селами Городище та Баїв  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  

самоврядування  в Україні”   сільська  рада 

                  

                                                     В И Р І Ш И Л А : 

 

     

          1. Надати  дозвіл ТзОВ «Волинські оптичні мережі» для сумісного підвісу  

оптоволоконного  діалектичного кабелю (інтернет для  мешканців сіл Городище та Баїв) на 

опори освітлення,  які знаходяться між селами Гірка Полонка та Городище, а також між 

селами Городище та Баїв при умові  безкоштовного  підключення до інтернету   об’єктів 

соціальної інфраструктури. 

           2. В разі зміни  власника рішення скасовується.        

 

 

 

 

Сільський    голова                                                                                              С.О.  Яручик  

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого скликання  

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

23. 11. 2018  № 6/180 

              с.Боратин 
 

Про надання дозволу на  

знесення дерев. 

 

 

 

             Розглянувши  клопотання  Волинського відділення реалізації  нафтопродуктів  ПАТ 

«Укрнафта»  про надання дозволу на обрізку гілля з  дерев, які обмежують видимість АЗС зі 

сторони дороги,  що знаходиться в  селі Рованці по вулиці Будівельній,1А   та керуючись  ст. 

33 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»  ст. 28 Закону « Про благоустрій 

населених пунктів», Постановою Кабінету Міністрів  України « Про затвердження  Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» від 01.08.2006 року, 

сільська рада  

 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А :             

 

 

             Дати дозвіл Волинському  відділенню  реалізації  нафтопродуктів  ПАТ «Укрнафта»   

на обрізку гілля з  дерев, які обмежують видимість АЗС зі сторони дороги,  що знаходиться в  

селі Рованці  по вулиці Будівельній,1А  Луцького району Волинської області, при наявності 

погодження з екологічною інспекцією  Луцького району. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 
 

 

 



   
 

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Cьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

   23. 11. 2018  № 6/181 

              с.Боратин  

 

Про  надання земельної ділянки  

в оренду гр. Самолюку О.А.  

  

             Розглянувши заяву гр. Самолюка Олександра  Анатолійовича  про надання  в  оренду  

терміном  на 10  років  земельної ділянки площею 0,45 га  для обслуговування 

господарського двору в с.Мстишин  та керуючись п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 93, 124, 186 та пунктом 12 перехідних положень  

Земельного  кодексу України,  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 ИР І Ш И Л А : 

 

          1. Передати в оренду терміном на 10 років земельну ділянку площею 0,45 га, 

громадянину Самолюкук Олександру  Анатолійовичу  для обслуговування господарського 

двору в с.Мстишин  за  рахунок земель Боратинської сільської  ради, не переданих в оренду і 

не наданих в користування.  

          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 помісячно в рівних частинах на протязі року. За кожен день 

прострочки  пеня в розмірі 0,2 відсотка. 

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

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

           5. Зобов’язати громадянина  Самолюка  О.А. : 

                1). В місячний термін  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. Самолюку О.А. залишити на 

зберігання у відділі Держгеокадастру  у Луцькому районі. 

 

 

 

Cільський  голова                                                                                        С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

   23. 11. 2018  № 6/182 

              с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Чміль Г.О.   

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Чміль Галини Олексіївни  про надання дозволу 

на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,70 га   для 

ведення особистого селянського господарства  в селі Промінь 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  0,70 га,  для ведення особистого селянського господарства  в селі Промінь  гр. 

Чміль  Галині  Олексіївні 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 

 

   23. 11. 2018  № 6/183 

              с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Смітюха  В.І.   

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Смітюха  Віталія  Івановича   про надання 

дозволу на розроблення плану детального планування  території земельної ділянки для 

розміщення автостоянки та зберігання сипучого товару  площею 0,3360 га  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 розроблення плану детального планування  території земельної ділянки 

для розміщення автостоянки та зберігання сипучого товару  площею 0,3360 га  в селі Рованці   

гр. Смітюху  Віталію  Івановичу  та внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  

чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

   23. 11. 2018  № 6/184 

              с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Василюк О.В.   

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Василюк  Ольги  Василівни   про надання 

дозволу на розроблення плану детального планування  території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   

площею 0,2227 га  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 розроблення плану детального планування  території земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   

площею 0,2227 га  в селі Рованці  гр. Василюк  Ольги  Василівни  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 

 

   23. 11. 2018  № 6/185 

              с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Ковальчук Н.В.   

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Ковальчук  Наталії Сергіївни  про включення 

її в списки  на отримання кредиту по Програмі « Власний дім» на завершення  будівництва 

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 земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

включення  в списки  на отримання кредиту по Програмі « Власний дім» на завершення  

будівництва будинку  в селі Боратин   гр. Ковальчук  Наталії Сергіївни  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 

 

   23. 11. 2018  № 6/186 

              с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Момота Д.Л.   

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Момота Давида Леонідовича   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. Момоту Давиду 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 

 

   23. 11. 2018  № 6/187 

              с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Момота А.Л.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Момота Артура Леонідовича   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. Момоту Артуру  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 

 

   23. 11. 2018  № 6/188 

              с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Маслянки Н.П.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Маслянки Назара  Петровича  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. Маслянці  Назару  Петровичу  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 

 

   23. 11. 2018  № 6/189 

              с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Джулінського Л.В.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Джулінського  Леоніда Володимировича   про 

надання дозволу на зменшення розміру орендної плати  за земельну ділянку  з 12 до 3 

відсотків  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 зменшення розміру орендної плати  за земельну ділянку  з 12 до 3 

відсотків  гр. Джулінському  Леоніду Володимировичу  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 

 

   23. 11. 2018  № 6/190 

              с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Герасимчук О.П і.   

Петрова В.П. 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Герасимчук  Ольги Пилипівни і Петрова 

Валерія  Пилиповича   про надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,32 га   для ведення особистого селянського 

господарства  в селі Коршовець 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  0,32 га,  для ведення особистого селянського господарства  в селі Коршовець 

громадянам   Герасимчук  Ользі Пилипівні і Петрову  Валерію  Пилиповичу 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 

 

   23. 11. 2018  № 6/191 

              с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Якимюка А.Ю.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Якимюка  Андрія  Юрійовича  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. Якимюку  Андрію  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 

 

   23. 11. 2018  № 6/192 

              с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду заяви 

народного депутата України 

Гузя І.В. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву народного депутата України  Гузя  Ігоря 

Володимировича  про надання дозволу на проведення  фестивалю «Бандерштат-2019»  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 проведення  фестивалю «Бандерштат-2019»  в с.Рованці  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 

 

   23. 11. 2018  № 6/193 

              с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Дем’янчук Т.І.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Дем’янчук Тетяни Іванівни   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 Новостав 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 Новостав  гр. Дем’янчук Тетяні Іванівні 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 

 

   23. 11. 2018  № 6/194 

              с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Дем’янчук Т.І.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Дем’янчук Тетяни Іванівни   про надання 

дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  

0,10 га   для  ведення особистого селянського господарства  в селі Новостав 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 ведення особистого селянського господарства  в селі Новостав  

гр. Дем’янчук Тетяні Іванівні 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 

 

   23. 11. 2018  № 6/195 

              с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Смітюха  В.І.   

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Смітюха  Віталія  Івановича   про надання 

дозволу на розроблення плану детального планування  території земельної ділянки для 

розміщення автостоянки та зберігання будівельних матеріалів  площею 0,3973 га  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: 

 

            1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на розроблення плану детального планування  території земельної ділянки 

для розміщення автостоянки та зберігання будівельних матеріалів   площею 0,3973 га  в селі 

Рованці   гр. Смітюху  Віталію  Івановичу  та внести пропозицію по даному  питанню  на 

розгляд  чергової сесії. 

            2. Гр. Смітюху  Віталію  Івановичу  погодити розміщення автостоянки та зберігання 

будівельних матеріалів з сусідами.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

   23. 11. 2018  № 6/196 

              с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

клопотання ДП «Ківерцівське  

лісове господарство»   

 

 

             Розглянувши та обговоривши клопотання  ДП «Ківерцівське лісове господарство»   

про те щоб переглянути відсоток сплати земельного  податку на 2018-2019 роки та 

встановити його у розмірі не більше 0,1 відсотка НГО  та керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

            1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

зменшення  відсотка сплати земельного  податку на 2018-2019 роки та встановити його у 

розмірі не більше 0,1 відсотка НГО   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  

 

 23. 11. 2018  № 6/197 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність Калакуцу  Ф.А.    

 
           Розглянувши   заяву гр. Калакуца Феодосія  Андрійовича  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. Калакуцу  Феодосію Андрійовичу, площею  

0,25   га,  кадастровий номер 0722885100:05:001:4925 - для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Мстишин. 

             

             2. Передати  гр. . Калакуцу  Феодосію Андрійовичу  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  

 

 23. 11. 2018  № 6/198 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність Давидчуку Д.В.    

 
           Розглянувши   заяву гр. Давидчука   Дмитра  Валерійовича  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. Давидчуку  Дмитру  Валерійовичу, площею  

0,2494   га,  кадастровий номер 0722880300:01:001:3058 - для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Баїв. 

             

             2. Передати  гр. Давидчуку   Дмитру  Валерійовичу  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  

 

 23. 11. 2018  № 6/199 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність Шкорубському Р.І.  

 
           Розглянувши   заяву гр. Шкорубського Романа Івановича  та технічну документацію  із 

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

садівництва  в садівничому товаристві  «Промінь» в селі Промінь, 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. Шкорубському Роману Івановичу, площею  

0,0559  га,  кадастровий номер 0722885100:01:001:5127 - для індивідуального садівництва  в 

садівничому товаристві  «Промінь» в селі Промінь. 

             

             2. Передати  гр. Шкорубському Роману  Івановичу  у власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

 

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

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

екології. 

       

 

 

 

Сільський  голова                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                                 Сьомого   скликання 

    

 

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я  

 

 23. 11. 2018  № 6/200 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність Рихлюку В.Я.   

 
           Розглянувши   заяву гр. Рихлюка Володимира Ярославовича  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. Рихлюку  Володимиру Ярославовичу,  площею  

0,25   га,  кадастровий номер 0722885100:03:001:4797 - для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Коршовець. 

             

             2. Передати  гр. Рихлюку  Володимиру Ярославовичу  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 

 

23. 11. 2018  № 6/201 

              с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Онопюк Л.М. 

 

   

 

            Розглянувши та обговоривши заяву гр. Онопюк  Лариси   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, 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 0,13 га,  для надання у власність  гр. Онопюк  Ларисі   

Миколаївні  в с. 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  

 

 23. 11. 2018  № 6/202 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність Рудюку М.І.    

 
           Розглянувши   заяву гр. Рудюка  Максима Ігоровича  та технічну документацію  із 

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

садівництва в  садівничому товаристві «Промінь» в с.Промінь  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. Рудюку  Максиму Ігоровичу, площею  

0,0637  га,  кадастровий номер 0722885100:01:001:4623 - для  для індивідуального 

садівництва в  садівничому товаристві «Промінь» в с.Промінь. 

             

             2. Передати  гр. Рудюку  Максиму Ігоровичу  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 

 

 

 


	від  23.11.2018  №6/80

