
   
 

                                                 БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

      22. 12 . 2018  №  7/8 

            с.Боратин 

  

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі  

Гальчуну М.Д. 

 

 

               Розглянувши заяву гр. Гальчуна Миколи  Дмитровича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування будівель торгівлі в с.Рованці  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону 

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

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

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

природи та екології,  сільська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Гальчуну Миколі  Дмитровичу на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки, площею 0,1198 га,  для будівництва та 

обслуговування  будівель торгівлі  с Рованці  Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування будівель торгівлі в селі Рованці Боратинської сільської ради Луцького 

району подати на затвердження в установленому законом порядку. 

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

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

природи та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 



      
 

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

22. 12 . 2018  №  7/9 

        с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Тимощуку В.Є. 

 

               Розглянувши заяву гр.  Тимощука  Віктора Євгеновича  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. Тимощуку  Віктору Євгеновичу на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки, площею 0,1438 га,  для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд в с Рованці  

Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

природи та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 



      
 

                                                     БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

22. 12 . 2018  №  7/10 

         с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Новак І.Б. 

 

          Розглянувши заяву гр. Новак  Ірини Богданівни  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. Новак  Ірині  Богданівні  на розроблення   детального  плану 

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

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

Волинської області. 

          2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Новостав 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 



      
 

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

      22. 12 . 2018  №  7/11 

            с.Боратин 

  

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування магазину автозапчастин, 

приладдя та  СТО Тижуку С.П. 

 

               Розглянувши заяву гр. Тижука  Сергія Петровича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування магазину автозапчастин, приладдя та СТО 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. Тижуку  Сергію Петровичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки, площею 0,03 га,  для будівництва та обслуговування 

магазину автозапчастин, приладдя та СТО с Рованці  Луцького району Волинської 

області. 

          2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування магазину автозапчастин, приладдя та СТО в селі Рованці Боратинської 

сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому законом 

порядку. 

          3. Рекомендувати гр.. Тижуку С.П.  облаштувати біля магазину автостоянку, 

провести освітлення території, встановити  відеоспостереження, а також погодити   

будівництво із службою автомобільних доріг та  Державною автоінспекцією.  

        4. 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                                                   

 

 

      22. 12 . 2018  №  7/12 

            с.Боратин 

  

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для використання  

під шиномонтаж, автомийку, СТО 

та торгівлю будматеріалами 

Смітюху Д.І. 

 

               Розглянувши заяву гр. Смітюха  Дмитра  Івановича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  використання 

під шиномонтаж, автомийку, СТО та торгівлю будматеріалами 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. Смітюху  Дмитру  Івановичу  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки, площею 0,2331 га,  для використання під 

шиномонтаж,  автомийку, СТО та торгівлю будматеріалами с Рованці  Луцького району 

Волинської області. 

          2. Детальний план території власної земельної ділянки  для використання під 

шиномонтаж,  автомийку, СТО та торгівлю будматеріалам  в селі Рованці Боратинської 

сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому законом 

порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 



      
 

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

      22. 12 . 2018  №  7/13 

            с.Боратин 

  

Про надання дозволу на розроблення детального  

плану території власної земельної ділянки для  

розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств  

переробної, машинобудівної та іншої  

промисловості ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» 

 

               Розглянувши  клопотання ТзОВ «Волинь-зерно-продукт»  про надання дозволу 

на розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 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  ТзОВ «Волинь-зерно-продукт»  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки, площею 1,4683 га,  для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості с Рованці  Луцького району Волинської області. 

          2. Детальний план території власної земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості  в селі Рованці Боратинської 

сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому законом 

порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 



      
 

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

22. 12 . 2018  №  7/14 

        с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Сокол А.А. 

 

               Розглянувши заяву гр.  Сокола  Андрія  Анатолійовича  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. Соколу  Андрію  Анатолійовичу  на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки, площею 0,0254 га,  для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд в с Рованці  

Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

природи та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 



      
 

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

22. 12 . 2018  №  7/15 

        с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Стасюк В.С. 

 

               Розглянувши заяву гр.  Стасюк Валентини Степанівни  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. Стасюк  Валентині Степанівні  на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки, площею 0,2084га,  для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд в с Рованці  

Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

природи та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 



      
 

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

22. 12 . 2018  №  7/16 

        с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для розміщення 

автостоянки Смітюху В.І. 

 

          Розглянувши заяву гр.  Смітюха  Віталія  Івановича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  розміщення 

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

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

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

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

рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Дати дозвіл  гр. Смітюху  Віталію  Івановичу   на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки, площею 0,3360 га,  для розміщення 

автостоянки в с Рованці  Луцького району Волинської області. 

            2. Детальний план території власної земельної ділянки  для розміщення 

автостоянки в селі Рованці Боратинської сільської ради Луцького району подати на 

затвердження в установленому законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 

 



      
 

                                                  БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

22. 12 . 2018  №  7/17 

        с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для розміщення 

автостоянки Смітюху Д.І. 

 

          Розглянувши заяву гр.  Смітюха  Дмитра  Івановича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  розміщення 

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

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

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

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

рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Дати дозвіл  гр. Смітюху  Дмитру  Івановичу   на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки, площею 0,3973 га,  для розміщення 

автостоянки в с Рованці  Луцького району Волинської області. 

            2. Детальний план території власної земельної ділянки  для розміщення 

автостоянки в селі Рованці Боратинської сільської ради Луцького району подати на 

затвердження в установленому законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

22. 12 . 2018  №  7/18 

        с.Боратин 

   

Про затвердження детального плану території  

земельних ділянок по об’єкту « ПЛ 330кВ Луцьк 

пінічна – Тернопільська з реконструкцією ПС 330 кВ  

Луцьк північна та ПС 330 кВ Тернопільська». 

 

 

 

               Розглянувши  детальний план території земельних  ділянок по об’єкту « ПЛ 

330кВ Луцьк пінічна – Тернопільська з реконструкцією ПС 330 кВ  Луцьк північна та ПС 

330 кВ Тернопільська»   та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

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

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

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

рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Затвердити  детальний план території земельних ділянок (цільове призначення 

яких  змінюється),  площею 32,6 га, по об’єкту « ПЛ 330кВ Луцьк пінічна – Тернопільська 

з реконструкцією ПС 330 кВ Луцьк північна та ПС 330 кВ Тернопільська»,  що 

знаходяться  в межах населених пунктів Боратинської сільської ради  Луцького району 

Волинської  області. 

               2. Призначити, що детальний план території по об’єкту « ПЛ 330кВ Луцьк 

пінічна – Тернопільська з реконструкцією ПС 330 кВ Луцьк північна та ПС 330 кВ 

Тернопільська»  в  межах населених пунктів Боратинської сільської радиі є невід’ємною  

складовою частиною генерального плану  та схеми планування Боратинської сільської 

ради Луцького району Волинської області. 

              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                                                   

 

 

22. 12 . 2018  №  7/19 

        с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину  Бойку Анатолію Григоровичу  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  

громадянину     Бойку Анатолію Григоровичу    площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001: 7758  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  0,1200 га  громадянину  

Бойку Анатолію Григоровичу          для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд.    

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

площею  0,1200  га  громадянину  Бойку Анатолію Григоровичу       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 РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

22. 12 . 2018  №  7/20 

        с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянці  Романюк   Світлані Петрівні  та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  

Земельного  кодекс у  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 Романюк   Світлані Петрівні  площею 0,2500 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  

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

кадастровий  номер  0722885100:05:001: 4927  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  0,2500 га  громадянці 

Романюк Світлані Петрівні для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель і споруд.    

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

площею  0,2500 га  громадянці Романюк Світлані Петрівні  для  будівництва  та  

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд.    

        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                                                   

 

 

22. 12 . 2018  №  7/21 

        с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Зваричу  Андрію Вікторовичу  та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань    

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

екології,   Боратинська  сільська  рада 

 

                                               в и рі ш и л а : 

      

          1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Зваричу  Андрію Вікторовичу    площею 0, 1200 га  (згідно форми  № 6-зем  

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

ради  кадастровий  номер  0722885100:05:001: 4766  для  будівництва  та  обслуговування  

житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд.    

Код  цільового  призначення   згідно  УКЦВЗ –  1.8. 

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

Зваричу  Андрію Вікторовичу    для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд.    

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

площею  0,1200 га  громадянину Зваричу  Андрію Вікторовичу      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 РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

22. 12 . 2018  №  7/22 

        с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину  Анікіну Костянтину Ігоровичу  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  

громадянину  Анікіну Костянтину Ігоровичу  площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  

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

ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001: 7730 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  0,1200 га  громадянину 

Анікіну Костянтину Ігоровичу      для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд.    

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

площею  0,1200  га  громадянину   Анікіну Костянтину Ігоровичу       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 РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

22.12.2018 № 7/23 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину  Фалату Івану Івановичу  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  

громадянину  Фалату  Івану Івановичу  площею 0,1200 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  

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

кадастровий  номер  0722880700:04:001: 7720 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  0,1200 га  громадянину  

Фалату Івану Івановичу      для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд.    

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

площею  0,1200  га  громадянину  Фалату Івану Івановичу       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 РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

22.12.2018 № 7/24 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину  Середяку Юрію Михайловичу  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  

громадянину  Середяку Юрію Михайловичу    площею 0,1000 га  (згідно форми  № 6-зем  

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

ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001: 7765 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  0,1000 га  громадянину  

Середяку Юрію Михайловичу        для  будівництва  та  обслуговування  житлового  

будинку, господарських  будівель  і  споруд.    

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

площею  0,1000  га  громадянину  Середяку Юрію Михайловичу         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 

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 22.12.2018  №  7/25                                                 

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

           

         Розглянувши  заяву  гр.. Когутанича Віктора 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 №1/11  від  

10.11.2015 року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянину 

Когутаничу Віктору Володимировичу, площею  0,8200 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: 4810.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,8200 га  громадянину  

Когутаничу В.В.  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею 0,82001 га   громадянину Когутаничу В.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 

 

22.12.2018  №  7/26                                                             

       .Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

           Розглянувши  заяву  гр.Миронюка Павла Григоровича  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№3/97 від  

21.02.2018  року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр.Миронюку 

Павлу Григоровичу  , площею  0,0219 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – рілля), 

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

селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 02:001: 6446.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0219 га  гр.Миронюку 

Павлу Григоровичу    для ведення особистого селянського господарства. 

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

плпщею  0,0219 га   гр.Миронюку П.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 

 

22.12.2018  №  7/27                                                             

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

            Розглянувши  заяву    про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки громадянці Кудрі Тетяні Ксенофонтівні 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№3/93 від  

21.02.2018  року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці 

Кудрі Тетяні Ксенофонтівні  , площею  0,4449 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 

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

особистого селянського  господарства. 

 Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.03.    

 Кадастровий номер 0722880700: 02:001: 6445.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,4449 га  громадянці 

Кудрі Тетяні Ксенофонтівні    для ведення особистого селянського господарства. 

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

плпщею  0,4449 га  громадянці Кудрі Тетяні Ксенофонтівні  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 

 

22.12.2018  № 7/28                                                   

       с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

               Розглянувши  заяву   про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства гр..Коновалюк Аллі 

Петрівні ,  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 №2/98  від  

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

Аллі Петрівні, площею 0,0289 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: 7760.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0289 га  гр..Коновалюк 

Аллі Петрівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею  0,0289 га   гр..Коновалюк Аллі Петрівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                     С.О.  Яручик     

 

   

 

 

 

 

 



   
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.12.2018  № 7/29                                                   

       с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

          Розглянувши  заяву   про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства гр.Близнюк 

Катерині Петрівні ,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

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

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

державний земельний кадастр», враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології,   сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №8/62  від  

27.12.2016  року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр.Близнюк 

Катерині Петрівні, площею 0,0882 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: 7555.                             

             2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0882 га  гр..Близнюк 

Катерині Петрівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею  0,0882 га   гр..Близнюк К.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 

 

22.12.2018  №  7/30                                                                                                   

       с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

               Розглянувши  заяву   про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства гр.Шевчуку 

Олександру Павловичу ,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

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

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

державний земельний кадастр», враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології,   сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

                  1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради №4/148  від  

30.05.2018  року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр..Шевчуку 

Олександру Павловичу площею  0,0866 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: 8646.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0866 га  гр..Шевчуку 

Олександру Павловичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею  0,0866 га   гр..Шевчуку О.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 

 

22.12.2018  № 7/31                                                                                                                                                      

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

               Розглянувши  заяву   про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства гр.Казимирчук 

Оксані Василівні ,  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 №11/47  від  

25.05.2017  року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр.  Казимирчук 

Оксані Василівні  в розмірі 0,0859 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: 8641.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0959 га  гр.. Казимірчук 

Оксані Василівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею  0,0959 га   гр.. Казимирчук Оксані 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     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.12.2018  № 7/32                                                  

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

               Розглянувши  заяву   про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства гр..Кузьміч Наталії 

Михайлівні ,  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 №13/71  від  

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

Наталії Михайлівні  в розмірі 0,1599 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: 8639.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1599 га  гр.. Кузьміч 

Наталії Михайлівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею  0,1599 га   гр.. Кузьміч Наталії Михайлівні 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 

 

22.12.2018  №  7/33                                                  

        с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

               Розглянувши  заяву   про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства гр.Лук’яновій Ірині 

Миколаївні ,  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 №13/72  від  

22.09.2017  року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр.  Лук’яновій 

Ірині Миколаївні  в розмірі 0,1236 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: 8638.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,1236 га  гр.. Лук’яновій 

Ірині Миколаївні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею  0,1236 га   гр.. Лук’яновій Ірині Миколаївні для  ведення  особистого селянського 

господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                С.О.  Яручик    

 

 

    

 

 

 

 



   
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.12.2018  № 7/34                                                  

       с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

               Розглянувши  заяву   про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства гр.Хомик Пелагії 

Степанівні ,  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 №3/88  від  

21.02.2018  року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр.  Хомик 

Пелагії Степанівні  в розмірі 0,0884 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: 6425.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0884 га  гр.. Хомик 

Пелагії  Степанівні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею  0,0884 га   гр.. Хомик Пелагії Степанівні 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 

 

22.12.2018  №  7/35                                                  

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

 

               Розглянувши  заяву   про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства гр..Сивій Ользі 

Андріївні ,  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 №2/99  від  

22.12.2017  року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Сивій Ользі 

Андріївні, площею 0,0289 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: 7762.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,0289 га  гр.. Сивій 

Ользі Андріївні  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею  0,0289 га   гр.. Сивій Ользі Андріївні  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                                                   

22.12.2018 № 7/36 

с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд Смедюка М.П. 

 

 

               Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки Смедюка Максима 

Петровича для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та 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  гр.Смедюка 

Максима Петровича  площею 0,2500   га для будівництва  та обслуговування житлового 

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

області. 

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

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

складовою частиною генерального плану села Коршовець  та схеми планування 

Боратинської сільської ради Луцького району. 

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

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

природи та екології. 

   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          С.О.Яручик                   

 

 

 

 



 
                                                                        

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                               Сьомого  скликання   

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

 

   22.12.2018 № 7/37 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність 

        

            Розглянувши   заяву  гр.Кокоши Олександра Михайловича  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. Кокоши Олександра Михайловича  , площею 

0,2500 га, кадастровий номер 0722885100:01:001:5761 - для   будівництва та 

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

розроблену відповідно до рішення сільської ради  від  15.05.2016  №30/6  «Про надання 

дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( 

відновлення) меж земельної ділянки в натурі» . 

              2. Передати  гр. Кокоші Олександру Михайловичу 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  

22.12.2018 № 7/38 

     с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність.    

 

        

            Розглянувши   заяву  гр.Шевчука Василя Павловича та технічну документацію  із 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, керуючись п. 34 

ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  

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

внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

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

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська рада   

 

                                                              В И Р І Ш И Л А : 

 

              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

( відновлення) меж земельної ділянки  гр. Шевчуку Василю Павловичу  площею 0,1411 га, 

кадастровий номер 0722880700:03:001:6427 - для   будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  в селі  Новостав Боратинської 

сільської ради ,  розроблену відповідно до рішення сільської ради  від  22.09.2007 року 

№13/117  «Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки». 

              2. Передати  гр.Шевчуку Василю Павловичуу 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  

22.12.2018 № 7/39 

     с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність.    

 

        

            Розглянувши   заяву  гр.Смедюк Ірини Євгеніївни та технічну документацію  із 

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

особистого селянського господарства, 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.Смедюк Ірини Євгеніївни  площею 0,1139  га, 

кадастровий номер 0722880700:01:001:8360 - для   ведення особистого селянського 

господарства  в селі  Боратин Боратинської сільської ради ,  розроблену відповідно до 

рішення сільської ради  від  03.04.2007 року №10/27  «Про надання дозволу на складання 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної 

ділянки». 

              2. Передати  гр.Смедюк Ірині Євгеніївні 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  

22.12.2018 № 7/40 

     с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність.    

 

        

            Розглянувши   заяву  гр.Смедюк Ірини Євгеніївни та технічну документацію  із 

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

особистого селянського господарства, 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.Смедюк Ірини Євгеніївни  площею 0,1200  га, 

кадастровий номер 0722880700:01:001:8361 - для   будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  в селі  Боратин Боратинської 

сільської ради ,  розроблену відповідно до рішення сільської ради  від  03.04.2007 року 

№10/27  «Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки». 

              2. Передати  гр.Смедюк Ірині Євгеніївні 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  

 

   22.12.2018 № 7/41 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність.    

 

        

            Розглянувши   заяву  гр.Кудри Тетяни Ксенофонтівни  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. Кудри Тетяни Ксенофонтівни  , площею 0,2500 

га, кадастровий номер 0722880700:02:001:6433 - для   будівництва та обслуговування 

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

відповідно до рішення сільської ради  від  22.09.2017  №13/117  «Про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки» . 

              2. Передати  гр. Кудрі Тетяні Ксенофонтівні  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  

 

   22.12.2018 № 7/42 

       с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність.    

 

        

            Розглянувши   заяву  гр. Шолотюк  Діни  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. Шолотюк Діни Олександрівни, площею 

 0,1788 га, кадастровий номер 0722880700:04:001: 7599   -  для   будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі  Рованці  

              2. Передати  гр. . Шолотюк Діні 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 

 

   22.12.2018 № 7/43 

         с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Дженджері С.П. 

 

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Дженджери  Сергія  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 0,12 га,  для надання у власність  гр. Дженджері  Сергію 

Петровичу  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                                                   

 

 

22. 12 . 2018  №  7/44 

        с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину  Дячуку  Андрію Адамовичу,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

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

екології,   Боратинська  сільська  рада 

 

                                                     в и рі ш и л а : 

      

          1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр. Дячуку  Андрію Адамовичу  площею 0,0564 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  23  

графа 7–  багаторічні насадження),  яка  знаходиться  в  селі  Промінь  Боратинської  

сільської  ради,  кадастровий  номер  0722885100:01:001: 5741  для  індивідуального 

садівництва.    

Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  Секція  А  01.05. 

         2.    Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 0564 га  громадянину  

Дячуку  Андрію Адамовичу  для  індивідуального садівництва.    

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

площею  0, 0564 га  гр. Дячуку  Андрію Адамовичу  для  індивідуального садівництва .                  

         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                                                   

 

 

22. 12 . 2018  №  7/45 

        с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянки  Ярмолюк  Тетяни Миколаївни,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

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

екології,   Боратинська  сільська  рада 

 

                                                     в и рі ш и л а : 

      

          1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр. Ярмолюк  Тетяні Миколаївні  площею 0,0600 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  23  

графа 7–  багаторічні насадження),  яка  знаходиться в садівничому товаристві «Калина» в  

селі  Промінь  Боратинської  сільської  ради,  кадастровий  номер  0722885100:01:001: 

5743  для  індивідуального садівництва.    

Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  Секція  А  01.05. 

         2.    Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 0600 га гр. Ярмолюк  

Тетяні Миколаївні  для  індивідуального садівництва.    

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

площею  0, 0600 га  гр. Ярмолюк  Тетяні Миколаївні   для  індивідуального садівництва .                  

         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                                                   

 

 

22. 12 . 2018  №  7/46 

        с.Боратин 

 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянки  Гапанюк Алли  Євгеніївни,  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  

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

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  

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

екології,   Боратинська  сільська  рада 

 

                                                     в и рі ш и л а : 

      

          1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр. Гапанюк Аллі  Євгеніївні  площею 0,0601 га  (згідно форми  № 6-зем  рядок  23  графа 

7–  багаторічні насадження),  яка  знаходиться в садівничому товаристві «Промінь» в  селі  

Промінь  Боратинської  сільської  ради,  кадастровий  номер  0722885100:01:001: 5742  для  

індивідуального садівництва.    

Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  Секція  А  01.05. 

         2.    Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0, 0601 га гр. Гапанюк Аллі  

Євгеніївні  для  індивідуального садівництва.    

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

площею  0, 0601 га  гр. Гапанюк Аллі  Євгеніївні   для  індивідуального садівництва .                  

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                    С.О.Яручик    

 

 

 

 

 

 



 

 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                               Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

  22.12.2018 № 7/47 

    с .Боратин 

 Про затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення  земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється) 

                Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки(цільове 

призначення якої змінюється)  гр.Тимчишину Віктору Івановичу, керуючись  п.34 ст.26 

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

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)  громадянину Тимчишину Віктору Івановичу, 

площею  1,1100 га,  яка розташована в с.Рованці  Луцького району для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі. Кадастровий номер 0722880700:04:001:2145. 

          2.Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 1,1100 га, 

гр. Тимчишину Віктору Івановичу з  будівництва та обслуговування  цілісного майнового 

комплексу по продажу, ремонту і обслуговуванню автомобілів на  будівництво і 

обслуговування будівель торгівлі ( код цільового використання згідно КВЦПЗ  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 

 

22.12.2018 № 7/48 

    с .Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Самусік  Н.В. 

 

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Самусік  Надії  Василівни  про надання  

дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

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

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

України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

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

рада 

 

                                                               В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.   Дати    дозвіл  на  розроблення   проекту землеустрою щодо   відведення   

земельної ділянки, площею 0,15 га,  для надання у власність  гр. Самусік  Надії  Василівні   

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                                                   

 

 

22. 12 . 2018  №  7/49 

        с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

          Розглянувши  заяву   про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства гр. Любохинцю  

Миколі Дем’яновичу,  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 № 11/46  від  

25.05.2017, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Любохинцю  

Миколі Дем’яновичу площею 0,5477 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: 8662.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 5477 га 

гр. Любохинцю  Миколі Дем’яновичу  для ведення особистого селянського господарства. 

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

площею  0, 5477 га   гр. Любохинцю  Миколі Дем’яновичу  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                                                   

 

 

22. 12 . 2018  №  7/50 

        с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

 

          Розглянувши  заяву   про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства гр. Кушнеруку 

Олександру  Михайловичу,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

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

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

державний земельний кадастр», враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології,   сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення сільської ради № 4/232  від  

30.05.2018, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Кушнеруку 

Олександру  Михайловичу  площею 0,5243 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: 8662.                             

                  2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0, 5243 га 

гр. Кушнеруку Олександру  Михайловичу для ведення особистого селянського 

господарства. 

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

площею  0, 5243 га гр. Кушнеруку Олександру  Михайловичу  для  ведення  особистого 

селянського господарства. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 Сільський   голова                                                                                       С.О.  Яручик       

    

 

 



 

 

 

                                                                        
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

  22.12.2018  № 7/51                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

 земельної ділянки у власність  

         

 

                   Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   гр. 

Яковлюк Раїси Леонідівни, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  

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

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

              1. Затвердити  проект  землеустрою щодо   відведення земельної  ділянки             

гр. Яковлюк Раїсі Леонідівні площею  0,1125 га  (згідно форми №6-зем рядок 21 графа 5 – 

рілля)  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд, кадастровий номер 0722885100:05:001:4762  в селі Мстишин   Боратинської  

сільської ради.Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

            2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,1125 га  гр. Яковлюк Раїсі 

Леонідівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд.   

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

0,1125 га гр. Яковлюк Раїсі Леонідівні. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                     С.О.Яручик                                                                               
 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

  22.12.2018  №7/52                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

 земельної ділянки у власність  

         

 

                   Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

гр.Ковальчук Ігоря Олександровича, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного 

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

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

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

рада 

ВИРІШИЛА: 

              1. Затвердити  проект  землеустрою щодо   відведення земельної  ділянки             

гр. Ковальчуку  Ігорю Олександровичу площею  0,1200 га  (згідно форми №6-зем рядок 21 

графа 5 – рілля)  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд, кадастровий номер 0722885100:05:001:4845  в селі Мстишин   

Боратинської  сільської ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

            2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,1200 га  гр. Ковальчуку  Ігорю 

Олександровичу  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд.    

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

0,1200 га гр. Ковальчуку  Ігорю Олександровичу. 

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

  22.12.2018  №7/53                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

 земельної ділянки у власність  

         

 

                   Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

гр.Осіповій Галині Ананіївні, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  

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

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

              1. Затвердити  проект  землеустрою щодо   відведення земельної  ділянки             

гр. Осіповій Галині Ананіївні площею  0,12 га  (згідно форми №6-зем рядок 21 графа 5 – 

рілля)  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд, кадастровий номер 0722885100:05:001:4871  в селі Мстишин   Боратинської  

сільської ради.Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

            2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,12 га  гр. Осіповій Галині 

Ананіївні  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд.    

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

0,12 га гр.  Осіповій Галині Ананіївні.  

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

облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                     С.О.Яручик  

 

 

 



                                                                                     
БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

  22.12.2018  №7/54                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

 земельної ділянки у власність  

         

 

                   Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

гр.Шафранюку  Олександру Валентиновичу  керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного 

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

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

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

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

              1. Затвердити  проект  землеустрою щодо   відведення земельної  ділянки             

гр. Шафранюку  Олександру Валентиновичу  площею  0,12 га  (згідно форми №6-зем 

рядок 21 графа 5 – рілля)  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, кадастровий номер 0722885100:05:001:4924  в селі 

Мстишин   Боратинської  сільської ради.Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –

Секція В 02.01. 

            2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,12 га  гр. Шафранюку  

Олександру Валентиновичу  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд.    

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

0,12 га гр. Шафранюку  Олександру Валентиновичу  . 

     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 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.12.2018  №7/55                                                               

с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

   

           Розглянувши  заяву  гр. Костецького  Василя  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  №5/22 від  

03.02.2018  року, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Костецькому 

Василю Володимировичу, площею  0,30 га (згідно форми  № 6-зем рядок 21 графа 5 – 

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

особистого селянського  господарства. Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція 

А 01.03.    Кадастровий номер 0722885100:01:001:5740.                               

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею, 0,30 га гр.Костецькому Василю 

Володимировичу для ведення особистого селянського господарства.                                                  

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

плпщею  0,30 га гр.Костецькому Василю Володимировичу  для  ведення  особистого 

селянського господарства.                                                                                                                                                       

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                 С.О.  Яручик                   

 

 

 

 



 

 
 

 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                              Сьомого   скликання 

    

                                                                     РІШЕННЯ 

 

 

22.12.2018  № 7/57                                                               

      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  03.07.1 такого змісту: для  

обслуговування  виробничо-складських приміщень та адмінкорпусу – 1% НГО та 

підпунктом 03.14.1 такого змісту : для обслуговування  артезіанської свердловини  – 1% 

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 

 

22.12.2018  №7/58                                                                 

        с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність 

   

         Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Смолці  Миколі  Васильовичу, керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  

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

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

              1. Затвердити  проект  землеустрою щодо   відведення земельної  ділянки             

гр. Смолці  Миколі  Васильовичу  площею  0,1600 га  (згідно форми №6-зем рядок 21 

графа 5 – рілля)  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд, кадастровий номер 0722880700:04:001:7764  в селі Рованці   

Боратинської  сільської ради. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

            2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,1600 га  гр. Смолці  Миколі  

Васильовичу  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд.    

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

0,1600 га гр. Смолці  Миколі  Васильовичу. 

     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                                                   

22.12.2018 № 7/59 

с.Боратин 

 

                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  

Чернецькій В.Б. 

 

 

          Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Чернецької  Вікторії 

Болеславівни  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська рада  

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Чернецькій  Вікторії 

Болеславівні  площею 0,0767 га для будівництва  та обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

складовою частиною генерального плану села Рованці та схеми планування Боратинської 

сільської ради Луцького району. 

          3. 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  

 

 

 22.12.2018 № 7/60 

       с.Боратин 

     

Про  надання дозволу на підписання 

акту приймання-передачі межових знаків.  

 

 

             Розглянувши  клопотання  гр.Олійника  Олександра Петровича  про  підписання 

акту  приймання-передачі межових знаків на зберігання (згідно  вимог  Наказу  

Держкомзему від 18.05.2010 № 376)  без згоди суміжного землекористувача  дочірнього 

підприємства «Завод якісних бетонів» Компанії з обмеженою відповідальністю Екстрар 

Холдінг Лімітед  та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Олійнику Олександру Петровичу для ведення особистого селянського господарства в 

межах  с. Рованці  Луцького району Волинської області   та керуючись п.34 ст.26 Закону 

України „ Про місцеве самоврядування в Україні,” враховуючи  пропозицію постійної 

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

охорони природи та екології, сільська рада 

                                        

                                                           В И Р І Ш И Л А :  

 

            Дозволити  сільському голові Яручику С.О. та  спеціалісту землевпоряднику 

сільської ради Саченку Я.Г підписати акт  приймання-передачі межових знаків на 

зберігання (згідно  вимог  Наказу  Держкомзему від 18.05.2010 № 376)    в проекті 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Олійнику Олександру 

Петровичу,  яка розташована в межах  с.Рованці Луцького району Волинської області,  без 

згоди суміжного землекористувача  дочірнього підприємства «Завод якісних бетонів» 

Компанії з обмеженою відповідальністю Екстрар Холдінг Лімітед.   

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                           Cьомого  скликання 

    

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.12.2018 № 7/61 

       с.Боратин 

  

Про продовження договору оренди 

земельної ділянки.  

  

 

 

              Розглянувши та обговоривши заяву гр. Cивого  Василя Леонтійовича   про  

продовження дії договору  оренди земельної ділянки, керуючись  п.34 ст.26 Закону 

України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 93, 124,186  Земельного кодексу 

України,  Законом України «Про оренду землі», та враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань земельних відносин та розвитку підприємництва, сільська рада 

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             1. Дати дозвіл  гр. Сивому  Василю  Леонтійовичу на продовження договору  

оренди земельної ділянки  площею 0,25 га, яка знаходиться в селі Боратин  Боратинської 

сільської ради терміном на 1 рікв з орендною платою на попередніх умовах.  

            2. Доручити сільському голові  укласти  з Сивим  Василем Леонтійовичем  договір 

оренди земельної ділянки  на новий термін. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

22.12.2018 № 7/62 

       с.Боратин 

   

Про затвердження детального плану території  

земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  

підприємств переробної, машинобудівної та іншої  

промисловості. 

 

               Розглянувши  детальний план території земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості 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  площею 0,4352 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в с.Рованці  Луцького 

району Волинської  області.  

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

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості  в 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 розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості  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                                                   

 

 

22.12.2018 № 7/63 

       с.Боратин 

   

Про затвердження детального плану території  

земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

будівель та споруд автомобільного транспорту та  

дорожнього господарства. 

 

 

        Розглянувши  детальний план території земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства  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 0,1886 га, для розміщення та експлуатації будівель та споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства в с.Рованці  Луцького району 

Волинської  області.  

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

будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства  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 розміщення та експлуатації будівель та споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства та іншої промисловості  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 

 

22.12.2018 № 7/64 

       с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Боярин Л.А. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Боярин  Людмили  Ананіївни  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. Боярин  Людмилі 

Ананіївні  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 

 

22.12.2018 № 7/65 

       с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Сенюті Г.І. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Сенюти  Галини  Іванівни  про надання  

дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні  ст. 12,   118, 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. Сенюті  Галині  Ананіївні  

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 

 

22.12.2018 № 7/66 

       с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Гацик Л.І. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Гацик  Людмили  Іванівни  про надання  

дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні  ст. 12,   118, 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. Гацик  Людмилі Іванівні    

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                                                   

 

 

22. 12 . 2018  №  7/67 

        с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Литвиновій Т.О. 

 

 

               Розглянувши заяву гр.  Литвинової  Тетяни Олександрівни  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. Литвиновій  Тетяні Олександрівні  на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки, площею 0,3444 га,  для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд в  

с. Рованці  Луцького району Волинської області. 

          2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 



                                                                           
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.12.2018 № 7/68 

       с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Яковлюк  Л.Б. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Яковлюк   Лілії  Богданівни 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. Яковлюк   Лілії  

Богданівні в селі Вербаїв  Боратинської  сільської  ради для   ведення особистого 

селянського господарства  за  рахунок  земель  сільської  ради,  не  наданих  у  власність  і 

не переданих в користування. 

                

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

установленому  порядку. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 



                                                                           
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.12.2018 № 7/69 

       с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  Смітюх Л.В. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Смітюх  Лариси  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 0,04 га,  для надання у власність  гр. Смітюх  Ларисі  

Володимирівні 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 

 

22.12.2018 № 7/70 

       с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  Врублевському М.А. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Врублевського  Миколи Анатолійовича    

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. Врублевському  Миколі 

Анатолійовичу   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 

 

22.12.2018 № 7/71 

       с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Андрійчуку Б.Р. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Андрійчука  Богдана Романовича  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 1,170 га,  для надання у власність  гр. Андрійчуку  Богдану 

Романовичу  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 

 

 

22.12.2018 № 7/72                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства гр.Пличук В. В. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Пличук  Віри Володимирівни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Цеперів 

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

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

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

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення 

земельної  ділянки у власність гр. Пличук Вірі Володимирівні ,   площею 0,18  га,  для  

ведення особистого селянського господарства  в селі Цеперів.  

           2.  Гр. Пличук Вірі Володимирівні розробити проект з урахуванням вимог 

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

до сільської ради. 

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

ради  з питань земельних відносин  та розвитку підприємництва.   

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                           С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         
            

                                                                      

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

22.12.2018 № 7/73                                                      

     с.Боратин 

 

Про відміну рішення  

Боратинської  сільської ради  

від 30.05.2018 № 4/67 

 

              Розглянувши заяву гр. Хахаєвої Тетяни Ярославівни керуючись ст.ст.12, 116, 118, 

119, 121 Земельного кодексу України, Законом 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. Відмінити рішення Боратинської сільської ради від 30.05.2018року № 4/67  

« Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)  для  

будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд 

загальною площею 0,2500 га. гр.. Хахаєвій Тетяні Ярославівні в селі Баїв, вул..Перемоги» . 

           2  Контроль даного рішення покласти 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 

 

     22.12.2018 № 7/74                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Хахаєвій Т.Я. 

 

 

              Розглянувши  заяву  гр.  Хахаєвої  Тетяни Ярославівни  про надання   дозволу   

на   розробку   проекту   землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки   в  селі  Баїв 

для будівництва    та   обслуговування    житлового    будинку   і  господарських   споруд  

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

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

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

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

рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

              1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення 

земельної  ділянки у власність гр. Хахаєвій  Тетяні Ярославівні  площею 0,25  га  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  

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

в користування .  

              2.  Гр. Хахаєвій  Т.Я. розробити проект з урахуванням вимог державних 

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

сільської ради. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

благоустрою, охорони природи та екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  С.О.Яручик  



 

                                       
            

                                                            

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

22.12.2018 № 7/75                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства гр.Ільюку В.Т. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Ільюка  Володимира Талімоновича про надання   дозволу   

на   розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  

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

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

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

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення 

земельної  ділянки у власність гр. Ільюку  Володимиру Талімоновичу,   площею 0,80  га,  

для  ведення особистого селянського господарства в селі Голишів.  

           2.  Гр. Ільюку В.Т. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

ради  з питань земельних відносин  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 

 

     22.12.2018 № 7/76                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

Кушнір Л.Є. 

 

 

              Розглянувши  заяву  гр.  Кушнір  Людмили Євстафіївни 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»,  враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

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

рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

              1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення 

земельної  ділянки у власність гр. Кушнір  Людмилі Євстафіївні площею 0,12  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. Кушнір Л.Є. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

благоустрою, охорони природи та екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  С.О.Яручик  

 



                                                                           
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

     22.12.2018 № 7/77                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для індивідуального 

садівництва Сидорук Г.М. 

 

                  Розглянувши та обговоривши заяву гр. Сидорук  Ганни Михайлівни  про 

надання  дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  

ділянки   для  індивідуального садівництва в  садівничому  товаристві «Калина»  в 

с.Промінь та   керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні  ст. 12,   118, 93    Земельного  Кодексу  України, враховуючи пропозицію 

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська    рада 

 

                                                               В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Дати   дозвіл  на  складання   проекту землеустрою щодо   відведення   земельної    

ділянки  для надання у власність гр. Сидорук  Ганні Михайлівніі для індивідуального 

садівництва в  садівничому  товаристві «Калина»  в с.Промінь  Боратинської  сільської  

ради  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                                                   

 

22.12.2018 № 7/78                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на складання технічної 

документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок .  

 

              Розглянувши  заяви громадян про надання дозволів на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок , 

керуючись п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 

ч.1,2 ст.118  Земельного  кодексу України, п.6 Прикінцевих та перехідних положень 

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

розмежування земель державної та комунальної власності», Законом України «Про 

землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні положення»,  Закону України 

«Про державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  постійної комісії з питань 

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

екології,  сільська  рада 

 

                                                           В ИР І Ш И Л А : 

 

            1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення) меж земельних ділянок громадянам: 

             1). Мазурцю  Сергію  Миколайовичу - на присадибну  земельну ділянку, площею 

0, 24 га, що розташована  в селі Голишів. 

            2). Цвид  Світлані Миколаївні - на присадибну  земельну ділянку, площею 

0, 24 га, що розташована  в селі Голишів. 

            

           2. Вказаним у п.1 цього рішення громадянам розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельних ділянок та подати їх на 

затвердження до сільської ради. 

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

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

екології.  

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 



                                                                           
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

     22.12.2018 № 7/79                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для індивідуального 

садівництва Зінчуку  Н.М. 

 

          Розглянувши та обговоривши заяву гр. Зінчука  Назара 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  для надання у власність гр. Зінчуку  Назару  Миколайовичу для індивідуального 

садівництва в  садівничому  товаристві «Промінь»  в с.Промінь  Боратинської  сільської  

ради  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 

 

     22.12.2018 № 7/80                                                      

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для індивідуального 

садівництва Тригубчак О.В. 

 

          Розглянувши та обговоривши заяву гр. Тригубчака  Олексія 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 0,0604 га  для надання у власність гр. Тригубчаку  Олексію  

Володимировичу  для індивідуального садівництва в  садівничому  товаристві «Промінь»  

в с.Промінь  Боратинської  сільської  ради  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 

 

22.12.2018 № 7/81                                                      

     с.Боратин 

 

Про звільнення від сплати 

земельного податку 

 

 

                Розглянувши клопотання  громадської організації  «Реабілітаційний центр 

«Агапе Україна» про надання  пільги по сплаті земельного податку за земельну ділянку 

площею 0,12 га, яка придбана для потреб реабілітаційного центру та керуючись  п.34.ст. 

26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.7,10,12, 282,1  

Податкового кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології,  сільська рада 

  

                                           ВИРІШИЛА:   

 1. Звільнити  громадську організацію  «Реабілітаційний центр «Агапе Україна»   

від сплати   земельного податку  за земельну  ділянку площею 0,12 га,  яка придбана  для 

потреб реабілітаційного центру для реабілітації людей з обмеженими фізичними 

можливостями. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 

землевпорядника сільської ради Саченка Я.Г.  

 

 

 

Сільський голова                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

    

 

 



 

   
 

                                                                               

                                              БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                            ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                     

                                                                Cьомого  скликання 

                                                   

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

22.12.2018 № 7/82                                                      

     с.Боратин 

 

Про  надання дозволу  на оренду 

приміщень для розміщення відділень 

поштового зв’язку. 

 

 

               Розглянувши  клопотання  Волинської дирекції  ПАТ «Укрпошта»  про надання 

дозволу на  оренду приміщень  для розміщення відділень поштового зв’язку в селах 

Боратин , Промінь,  Баїв та укладення договорів оренди приміщень, відповідно до п. 30,31 

ст. 26 та п. 5,6 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 

ст.9, частини 2 ст.19 Закону України «Про оренду  державного та комунального майна», 

сільська рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.  Дати дозвіл  Волинській дирекції ПАТ « Укрпошта» на  оренду  кімнати в   

приміщенні амбулаторії загальної практики сімейної медицини  що знаходиться за 

адресою: с.Боратин вул. Центральна 2а, для розміщення відділення поштового зв’язку, 

терміном на 1 рік  з 01 січня по 31 грудня 2019 року.  

               Дати дозвіл  Волинській дирекції ПАТ « Укрпошта» на  оренду  приміщення, що 

знаходиться за адресою: с.Промінь вул. Миру,11,  для розміщення відділення поштового 

зв’язку, терміном на 1 рік  з 01 січня по 31 грудня 2019 року.  

              Дати дозвіл  Волинській дирекції ПАТ « Укрпошта» на  оренду  приміщення, що 

знаходиться за адресою: с.Баїв вул. Перемоги,35а,  для розміщення відділення поштового 

зв’язку, терміном на 1 рік  з 01 січня по 31 грудня 2019 року.  

          2. Встановити  орендну  плату  в розмірі 1 гривня в рік.  

          3. Доручити сільському голові Яручику С.О. укласти договір-оренди  приміщень.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           С.О.Яручик  

 

 

 

 



 

                                       
            

                                                            

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

22.12.2018 № 7/83                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства гр.Мазурцю С.М. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Мазурця  Сергія  Миколайовича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Голишів 

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

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

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

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення 

земельної  ділянки у власність гр. Мазурцю  Сергію  Миколайовичу,   площею 0,62  га,  

для  ведення особистого селянського господарства в селі Голишів.  

           2.  Гр. Мазурцю С.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

ради  з питань земельних відносин  та розвитку підприємництва.   

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                           С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
            

                                                            

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

22.12.2018 № 7/84                                                      

     с.Боратин 

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства гр.Герасимчук О.П. 

і  гр.Петрову В.П. 

 

               

              Розглянувши  заяву громадян Герасимчук  Ольги Пилипівни і Петрова  Валерія 

Пилиповича  про надання   дозволу   на   розробку   проекту  землеустрою щодо 

відведення  земельної     ділянки   в  селі  Коршовець для  ведення особистого селянського 

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

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

землеустрій»,   сільська    рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення 

земельної  ділянки у власність громадянам Герасимчук  Ользі Пилипівні і Петрову  

Валерію Пилиповичу,  площею 0,32  га,  для  ведення особистого селянського 

господарства в селі Коршовець.  

           2.  Гр. Герасимчук  Ользі Пилипівні і Петрову  Валерію Пилиповичу  розробити 

проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та 

подати його на затвердження  до сільської ради. 

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

ради  з питань земельних відносин  та розвитку підприємництва.   

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.12.2018 № 7/85                                                      

     с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви Патути  Р.М.   

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Патути  Романа  Миколайовича  про 

надання дозволу на складання  проекту відведення земельної ділянки площею 0,15  га   

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

селі Голишів 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 відведення земельної ділянки, площею 0,15 га,  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

в селі Голишів  гр. Патуті Роману  Миколайовичу та внести пропозицію по даному  

питанню  на розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.12.2018 № 7/86                                                      

     с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви Патути  Д.М.   

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Патути  Дмитра  Миколайовича  про 

надання дозволу на складання  проекту відведення земельної ділянки площею 0,15  га   

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

селі Голишів 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 відведення земельної ділянки, площею 0,15 га,  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

в селі Голишів  гр. Патуті Дмитру  Миколайовичу та внести пропозицію по даному  

питанню  на розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.12.2018 № 7/87                                                      

     с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви Терпіль І.П.   

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Терпіль  Ірини  Петрівни  про надання 

дозволу на складання  проекту відведення земельної ділянки площею 0,10  га   для ведення 

особистого селянського господарства 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 відведення земельної ділянки, площею 0,10 га,  

для ведення особистого селянського господарства  в селі Рованці  гр. Терпіль  Ірині 

Петрівні 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 

 

22.12.2018 № 7/88                                                      

     с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви Кузьміч  Н.М.   

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Кузьміч Наталії Михайлівни про надання 

дозволу на складання  проекту відведення земельної ділянки площею 0,10  га   для 

сінокосіння і випасання худоби 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 відведення земельної ділянки, площею 0,10 га,  

для сінокосіння і випасання худоби  в селі Боратин  гр. Кузьміч  Наталії  Михайлівні 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 

 

22.12.2018 № 7/89                                                      

     с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви Щегельському В.П.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Щегельського  Вадима Павловича  про 

надання дозволу на складання  проекту відведення земельної ділянки площею 0,20  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 відведення земельної ділянки, площею 0,20 га,  

для ведення особистого селянського господарства в селі Новостав  гр. Щегельському 

Вадиму  Павловичу 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 

 

22.12.2018 № 7/90                                                      

     с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви Щегельському П.П.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Щегельського  Павла Павловича  про 

надання дозволу на складання  проекту відведення земельної ділянки площею 0,20  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 відведення земельної ділянки, площею 0,20 га,  

для ведення особистого селянського господарства в селі Новостав  гр. Щегельському 

Павлу  Павловичу 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 

 

22.12.2018 № 7/91                                                      

     с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду 

заяви Врублевській М.П.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Врублевської  Марії Павлівни  про надання 

дозволу на складання  проекту відведення земельної ділянки площею 0,40  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 відведення земельної ділянки, площею 0,40 га,  

для ведення особистого селянського господарства в селі Промінь  гр. Врублевській  Марії 

Павлівні 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 

 

22.12.2018 № 7/92 

       с.Боратин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд 

 Яковлюку М.М. 

 

 

           Розглянувши та обговоривши заяву гр. Яковлюка  Михайла  Миколайовича  про 

надання  дозволу   на   розроблення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  

ділянки   для  будівництва  та обслуговування  житлового будинку, господарських  

будівель і споруд та   керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні  ст. 12,   118, 93    Земельного   Кодексу    України, враховуючи пропозицію 

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська  рада 

 

                                                               В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.   Дати  дозвіл  на  розроблення   проекту землеустрою щодо  відведення   

земельної ділянки, площею 0,25 га,  для надання у власність  гр. Яковлюку  Михайлу  

Миколайовичу  в селі Вербаїв  Боратинської  сільської  ради для будівництва  та 

обслуговування  житлового будинку, господарських  будівель і споруд  за  рахунок  

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

                

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

установленому  порядку. 

 

 

 

 

Сільський        голова                                                                                    С.О.  Яручик           

 

 

  

 

 

 

 

   
 



                                                 БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                                  Cьомого  скликання   

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

 

22.12.2018 № 7/93                                                      

     с.Боратин 

         

   

Про надання дозволу  на розроблення 

детального плану території земельної 

ділянки, розташованої  в межах населеного 

пункту Мстишин Боратинської сільської 

ради Луцького району Волинської області  

 

 

               Керуючись п.п. 38, 42 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в 

Україні» ст.. 8, п.2,3 ст.10, п.3 ст.19, ст. ст 24, 33 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», розділом 4 Порядку розроблення містобудівної документації, 

затвердженого  Наказом Мінрегіону  України від 16.01.2016 № 290 та схемою планування 

Боратинської сільської ради, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

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

сільська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Боратинській  сільській раді  замовити і розробити проект детального 

планування території земельної ділянки, площею 0,03 га, для  іншого  

сільськогосподарського призначення ( обслуговування вагової ) в с.Мстишин  Луцького 

району Волинської області. 

               2. Призначити, що детальний план території для  іншого сільськогосподарського 

призначення  (обслуговування   вагової)  в селі Мстишин є невід’ємною  складовою 

частиною генерального плану села Мстишин та схеми планування Боратинської сільської 

ради Луцького району. 

               3. Фінансування робіт по розробленню детального плану території здійснити за 

кошти Боратинської сільської ради.  

               4. Після розроблення  детального плану території затвердити його  у 

встановленому законодавством порядку. 

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

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

природи та екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                         С.О.Яручик                   

 

                                                                           

 

 

 


