
   

                                                                        
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 07. 06.2019_№  9/13_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту 

землеустрою щодо відведення 

і надання земельної  ділянки у  

власність.  

         

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

гр. Данилюк   Вікторії  Олександрівні, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного 

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

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

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

Боратинська  сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр. Данилюк  Вікторії  Олександрівні  площею  0,1097 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 

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

ради, кадастровий номер 0722880700:02:001:6451   для будівництва та обслуговування 

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

цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

           2. Передати у власність земельну ділянку загальною площею  0,1097 га  

 гр. Данилюк  Вікторії  Олександрівні  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1097 га гр. Данилюк  Вікторії  Олександрівні   для будівництва та обслуговування 

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

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

облікові документи. 
 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                     С.О.Яручик 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

  07.06.2019_№  9/14_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту 

землеустрою щодо відведення 

і надання земельної  ділянки у  

власність.  

         

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

гр. Жак  Миколі  Миколайовичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного Кодексу  

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

враховуючи позитивне рішення постійної комісії з питань земельних відносин, 

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

Боратинська  сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр. Жак  Миколі  Миколайовичу  площею  0,1698 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 графа 

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

кадастровий номер 0722880700:02:001:6447   для будівництва та обслуговування 

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

цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

           2. Передати у власність земельну ділянку загальною площею  0,1698 га  

 гр. Жак  Миколі  Миколайовичу  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1698 га гр. Жак  Миколі  Миколайовичу   для будівництва та обслуговування житлового 

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

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

облікові документи. 
 

 

 

Сільський голова                                                                                                     С.О.Яручик 

 

 

 

                                                                  

 
 



                                                                           
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

  07.06. 2019_№  9/15_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту 

землеустрою щодо відведення 

і надання земельної  ділянки у  

власність.  

         

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

гр. Соловйову  Олександру  Олександровичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  

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

самоврядування в Україні”, враховуючи позитивне рішення постійної комісії з питань 

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

екології,  Боратинська  сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр. Соловйову  Олександру  Олександровичу площею  0,2400 га  (згідно форми №6-зем 

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

сільської ради, кадастровий номер 0722880700:04:001:7813   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

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

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

 гр. Соловйову  Олександру  Олександровичу  для будівництва та обслуговування 

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

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

0,2400 га гр. Соловйову  Олександру  Олександровичу   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка).  . 

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

облікові документи. 
 

 

 

Сільський голова                                                                                                     С.О.Яручик 

 

 

 

                                                                  

 



                                                                           
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

  07.06.2019_№  9/16_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту 

землеустрою щодо відведення 

і надання земельної  ділянки у  

власність.  

         

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

гр. Щуру  Михайлу  Васильовичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного Кодексу  

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

враховуючи позитивне рішення постійної комісії з питань земельних відносин, 

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

Боратинська  сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр. Щуру  Михайлу  Васильовичу площею  0,1400 га  (згідно форми №6-зем рядок 22 

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

сільської ради, кадастровий номер 0722885100:02:001:3505   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

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

           2. Передати у власність земельну ділянку загальною площею  0,1400 га  

 гр. Щуру  Михайлу  Васильовичу   для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1400 га гр. Щуру  Михайлу  Васильовичу   для будівництва та обслуговування 

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

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

земельно-облікові документи. 
 

 

 

Сільський голова                                                                                                     С.О.Яручик 

 

 
 

 

 



                                                                           
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

  07.06. 2019_№  9/17_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту 

землеустрою щодо відведення 

і надання земельної  ділянки у  

власність.  

         

 

           Розглянувши  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

гр. Дерев’янчуку  Андрію  Віталійовичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного 

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

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

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

Боратинська  сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр. Дерев’янчуку  Андрію  Віталійовичу  площею  0,1200 га  (згідно форми №6-зем рядок 

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

сільської ради, кадастровий номер 0722880700:04:001:7789   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

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

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

 гр. Дерев’янчуку  Андрію  Віталійовичу  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,1200 га гр. Дерев’янчуку  Андрію  Віталійовичу   для будівництва та обслуговування 

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

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

облікові документи. 
 

 

 

Сільський голова                                                                                                     С.О.Яручик 

 

 
 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

       29. 05. 2019  № 9/18 

              с.Боратин 

 

 

Про затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і надання земельної   

ділянки у власність 

 

         Розглянувши проект  землеустрою щодо  відведення  земельної ділянки громадянці 

Стаднійчук Наталії Петрівні та  керуючись  ст. ст. 12, 33, 118, 121, 186  Земельного  кодексу  

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

позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, планування території, будівництва, 

благоустрою, охорони природи та екології,   Боратинська  сільська  рада 

 

   ВИРІШИЛА: 
      

1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  
      Стаднійчук Наталії Петрівні  площею  0,1000 га ,  яка  знаходиться  в  селі  Городище,          

      Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880300:02:001: 3441  для    

      будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та      

      споруд . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  Секція  В  02.01 

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

Наталії Петрівні   для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських 
будівель та споруд  .    

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

0,1000  га  громадянці Стаднійчук Наталії Петрівні для будівництва та обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

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

облікові  документи. 
 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                          С.О.  Яручик          

  

 

 

 

 

                                                                     

 

 



                                                                          
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

  07.06. 2019_№  9/19_                                                                        

 с .Боратин   

                                     

Про  затвердження  проекту 

землеустрою щодо відведення 

і надання земельної  ділянки у  

власність.  

         

 

           Розглянувши  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

гр. Стефановичу   Аркадію  Павловичу, керуючись  ст.12,40,118,121, 186  Земельного 

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

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

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

Боратинська  сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

гр. Стефановичу   Аркадію  Павловичу  площею  0,2500 га  (згідно форми №6-зем рядок 

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

ради, кадастровий номер 0722880300:01:001: 3069  для будівництва та обслуговування 

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

цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 02.01. 

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

 гр. Стефановичу   Аркадію  Павловичу   для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).   

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

0,2500 га гр. Стефановичу   Аркадію  Павловичу для будівництва та обслуговування 

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

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

облікові документи. 
 

 

 

Сільський голова                                                                                                     С.О.Яручик 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 07.06.2019  №  9/20                                                                                                     

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

           

         Розглянувши  заяву  гр.  Гальчуна   Миколи  Дмитровича 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 № 6/87  від  23.11.2018 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

 гр. Гальчуну  Миколі  Дмитровичу, площею  0,0620 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: 7817.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0,0620  га  громадянину 

Гальчуну  Миколі  Дмитровичу,  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,0620 га   громадянину  Гальчуну  Миколі  Дмитровичу  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 

 07.06.2019  №  9/21                                                                                                     

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

           

         Розглянувши  заяву  гр.  Ільюка  Сергія  Володимировича  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення  сільської  ради № 13/90  від  22.09.2017 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

 гр. Ільюку  Сергію  Володимировичу, площею  0,0400 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: 6448.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0,0400 га  громадянину 

Ільюку  Сергію  Володимировичу,  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,0400 га   громадянину  Ільюку  Сергію  Володимировичу  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 

 07.06.2019  №  9/22                                                                                                     

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

           

         Розглянувши  заяву  гр.  Ільюка   ВолодимираТалімоновича  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення  сільської  ради № 7/75  від  22.12.2018 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

 гр. Ільюку Володимиру Талімоновичу, площею  0,80 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: 6455.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0,80 га  громадянину 

Ільюку  Володимиру  Талімоновичу,  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,80 га   громадянину  Ільюку  Володимиру Талімоновичу  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 

 07.06.2019  №  9/23                                                                                                     

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

           

         Розглянувши  заяву  гр.  Мельник   Валентини  Анатоліївни  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення  сільської  ради № 4/16  від  30.05.2018 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

 гр. Мельник  Валентині  Анатоліївні, площею  0,1119 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: 6429.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0,1119 га  громадянці 

Мельник  Валентині  Анатоліївні,  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1119 га   громадянці  Мельник  Валентині  Анатоліївні  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 

 07.06.2019  №  9/24                                                                                                     

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

           

         Розглянувши  заяву  гр.  Коби  Ольги  Василівни  про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського господарства,  проект  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та керуючись ст.ст. 12, 81, 118, 121, 125 

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

Україні, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи  пропозицію 

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

охорони природи та екології,   сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення  сільської  ради № 5/14  від  03.08.2018 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

 гр. Кобі  Ользі  Василівні , площею  0,1346 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: 01:001:8701.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0,1346 га  громадянці 

Кобі  Ользі  Василівні,  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,1346 га   громадянці  Кобі  Ользі  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 

 07.06.2019  №  9/25                                                                                                     

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

           

         Розглянувши  заяву  гр.  Ляшука  Віталія  Євгеновича  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого  селянського 

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

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

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити, розроблений відповідно до рішення  сільської  ради № 2/100 від  22.12.2017 

року, проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

 гр. Ляшуку Віталію  Євгеновичу  площею  0,200 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: 01:001:6452.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку  площею  0,2000 га  гр. Ляшуку Віталію  

Євгеновичу,  для ведення особистого селянського господарства. 

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

0,2000 га   гр. Ляшуку Віталію  Євгеновичу  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 

 

07 .06.2019  №  9/26                                                

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянину  Зінчуку   Назару  Миколайовичу  та керуючись ст.ст. 12, 33, 118, 121, 186 

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

Україні, враховуючи  пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Зінчуку   Назару  

Миколайовичу, загальною площею  0,0450 га (згідно форми  № 6-зем рядок 23 графа 7 –

багаторічні  насадження), яка знаходиться в с.Промінь (садівниче товариство «Промінь») 

Боратинської сільської ради,  для  індивідуального садівництва. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.05.    

 Кадастровий номер 0722885100: 01:001: 5772.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку загальною  площею 0,0450 га  громадянину . 

Зінчуку   Назару  Миколайовичу  для індивідуального  садівництва. 

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

0,0450  га   громадянину  Зінчуку  Назару  Миколайовичу для  індивідуального  садівництва. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський   голова                                                                          С.О.  Яручик       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РА ЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьоме  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 .06.2019  №  9/27                                                

      с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

громадянці  Дужук  Вікторії  Володимирівні та керуючись ст.ст. 12, 33, 118, 121, 186 Земельного 

кодексу України, п. 34  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, 

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,   сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Дужук  Вікторії  

Володимирівні, загальною площею  0,0600 га (згідно форми  № 6-зем рядок 23 графа 7 –

багаторічні  насадження), яка знаходиться в с.Промінь (садівниче товариство «Калина») 

Боратинської сільської ради,  для  індивідуального садівництва. 

Код цільового призначення згідно КВЦПЗ – Секція А 01.05.    

 Кадастровий номер 0722885100: 01:001: 5765.                             

           2.  Передати  у  власність  земельну  ділянку загальною  площею 0,0600  га  громадянці 

Дужук  Вікторії  Володимирівні  для індивідуального  садівництва. 

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

0,0600 га громадянці  Дужук  Вікторії  Володимирівні  для  індивідуального  садівництва. 

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

земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський   голова                                                                          С.О.  Яручик       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

      07 .06.2019  №  9/28                                                

      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. Шикуну  Володимиру  Валерійовичу,  відповідно до  п.34 ст.26 Закону України 

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

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

розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону України «Про 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

               1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється,  гр. Шикуну  Володимиру  

Валерійовичу  площею 0,1051 га,   яка розташована в с. Рованці  Луцького району  Волинської 

області для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі. 

 Кадастровий номер  0722880700:04:001:6390. 

              2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,1051 га  

гр. Шикуну Володимиру Валерійовичу  з  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

будівель торгівлі. Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 03 підрозділ 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  

 

07 .06.2019  №  9/29                                                

      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. Баку  Олексію  Анатолійовичу,  відповідно до  п.34 ст.26 Закону України 

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

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

розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону України «Про 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

( цільове призначення якої змінюється)  гр. Баку  Олексію  Анатолійовичу  площею  

0,2194 га,   яка розташована в с.Рованці  Луцького району  Волинської області для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:04:001:6970. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,2194 га  

гр. Баку  Олексію  Анатолійовичу   з  ведення особистого селянського господарства  на 

будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та виготовити 

документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

 

 

Сільський голова                                                                                                    С.О.Яручик                            

 

                                                                      

 

 

 

 



                                                                             
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

       07 .06.2019  №  9/30                                                

      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. Шемчук  Іванні  Володимирівні,  відповідно до  п.34 ст.26 Закону України 

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

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

розмежування земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону України «Про 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

( цільове призначення якої змінюється)  гр. Шемчук  Іванні  Володимирівні, площею  

0,2136 га,   яка розташована в с. Новостав  Луцького району  Волинської області для будівництва 

та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер  

0722880700:03:001:6411. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,2136 га  

гр. Шемчук  Іванні  Володимирівні  з  ведення особистого селянського господарства  на 

будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). Код цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та виготовити 

документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

 

 

 

Сільський голова                                                                                                    С.О.Яручик        

 

 

                                                                     

 

 



                                                                           
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Сьомого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

       07 .06.2019  №  9/31                                                

      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. Яцюк  Оксані Вячеславівні,  відповідно до  п.34 ст.26 Закону України «Про 

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

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

земель державної та комунальної власності», ст.50 Закону України «Про землеустрій», 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Приватної власності ( цільове призначення якої змінюється)  гр. Яцюк  Оксані Вячеславівні, 

площею 0,1102 га,   яка розташована в с. Рованці  Луцького району  Волинської області для 

будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна 

ділянка). Кадастровий номер  0722880700:04:001:0767. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею  0,1102  га  

гр. Яцюк  Оксані Вячеславівні  з  ведення особистого селянського господарства  на будівництво та 

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

цільового використання згідно КВЦПЗ секція В розділ 02 підрозділ 02.01. 

         3. Провести у відповідному порядку державну реєстрацію земельної ділянки та виготовити 

документи, що посвідчують речове право власності на неї.       

         4. Спеціалісту землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні зміни до земельно-

кадастрової документації, відповідно до п.2 цього рішення. 

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

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

 

 

 

Сільський голова                                                                                                    С.О.Яручик        

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 .06.2019  №  9/32                                                

      с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність.    

 

            Розглянувши   заяву  гр. Миронюка Павла Петровича  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. Миронюку  Павлу  Петровичу, площею 0,2400 га, 

кадастровий номер 0722880700:01:001:8670 - для   будівництва та обслуговування житлового 

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

сільської ради  від 29.03.2019  № 8/162  «Про надання дозволу на складання технічної 

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

           2. Передати  гр. Миронюку  Павлу  Петровичу  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 

 

07 .06.2019  №  9/33                                                

      с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність.    

 

            Розглянувши   заяву  гр. Мельник  Валентини Анатоліївни 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. Мельник  Валентині  Анатоліївні, площею  

0,1200 га, кадастровий номер 0722880700:03:001:6428 - для   будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Новостав,  розроблену відповідно до 

рішення сільської ради  від  30.05.2018  № 5/67  «Про надання дозволу на складання технічної 

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

           2. Передати  гр. Мельник  Валентині Анатоліївні 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 

 

07 .06.2019  №  9/34                                                

      с.Боратин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та  

передачу її  у власність.    

 

            Розглянувши   заяву  гр. Ниципорик  Тамари Михайлівни та технічну документацію  із 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись п. 34 ст.26   

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

п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 

ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної 

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

природи та екології,  сільська рада   

                                                              В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

( відновлення) меж земельної ділянки  гр. Ниципорик  Тамари Михайлівни, площею  

0,2600 га, кадастровий номер 0722880300:01:001:3068    - для   будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Баїв,  розроблену відповідно до 

рішення сільської ради  від  30.05.2018  № 5/67  «Про надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

 ( відновлення) меж земельної ділянки» . 

           2. Передати  гр. Ниципорик  Тамарі Михайлівні у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                    С.О.Яручик 

 

                                                                      
`                                                              

 

 

 



                                                                             
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

07.06.2019 № 9/35 

       с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  

Грабинському Б.П. 

 

 

               Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Грабинського  Богдана 

Петровича  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. Грабинського  Богдана  

Петровича   площею 0,0909  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                                                   

07.06..2019 № 9/36 

     с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд Ліщук М.М. 

 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Ліщук  Мальвіни 

Миколаївни  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. Ліщук  Мальвіни Миколаївни   

площею 0,1617  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                                                   

07.06..2019 № 9/37 

     с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд Шозді  П.М. 

 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Шозди  Петра  

Миколайовича  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. Шозди  Петра  Миколайовича  

площею 0,2000 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                                                   

07.06..2019 № 9/38 

     с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд Зінкевичу Т.С. 

 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Зінкевича  Тимофія  

Семеновича  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. Зінкевичу  Тимофію  

Семеновичу  площею 0,5000 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                                                   

07.06..2019 № 9/39 

     с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд Кот А.В. 

 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Кот  Андрія  

Володимировича  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. Кот  Андрію  

Володимировичу  площею 0,5000 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                                                   

07.06.2019 № 9/40 

     с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд Новак  І.Б. 

 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Новак  Ірини Богданівни  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 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. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Новак  Ірині  Богданівні  

площею 0,2500 га для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд   в с.Новостав  Луцького району Волинської області. 

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

будинку, господарських будівель та споруд  в с.Новостав  є невід’ємною  складовою частиною 

генерального плану села Новостав 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                                                   

07.06.2019 № 9/41 

     с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд Москвич Н.В. 

 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Москвич  Наталії Валеріївні  

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. Москвич  Наталії Валеріївні 

площею 0,1266 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                                                   

07.06.2019 № 9/42 

     с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд Бернак Г.І. 

 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр.Бернак Галини Іванівни   для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с.Лучиці  

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

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

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

природи та екології, сільська рада  

                                                   

                                                              В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Бернак  Галині  Іванівні  

площею 0,1200 га для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд   в с.Лучиці  Луцького району Волинської області. 

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

будинку, господарських будівель та споруд  в с.Лучиці  є невід’ємною  складовою частиною 

генерального плану села Лучиці 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                                                   

07.06.2019 № 9/43 

     с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі Білецькій Т.В. 

 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр.Білецької  Тетяни Валеріївни  

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

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

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології, сільська рада  

                                                   

                                                              В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Білецької  Тетяни Валеріївни  

площею 0,0494 га для будівництва  та обслуговування  будівель торгівлі   в с.Рованці  Луцького 

району Волинської області. 

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

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

схеми планування Боратинської сільської ради Луцького району. 

         3. 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                                                   

 

 

        

07.06.2019 № 9/44 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Смалько О.Л. 

 

               Розглянувши заяву гр. Смалько Олега Леонідовича 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. Смалько Олегу Леонідовичу  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,1214 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                                                   

 

 

        

07.06.2019 № 9/45 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Шевчуку С.Л. 

 

               Розглянувши заяву гр. Шевчука  Сергія Леонідовича про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для  житлової та громадської забудови в 

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

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Шевчуку  Сергію Леонідовичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,4185 га  для  житлової та громадської забудови в с. 

Боратин Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для житлової та громадської 

забудови  в селі Боратин Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в 

установленому законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

                                                      БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

07.06.2019 № 9/46 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування гаража Гріцаєвій А.Я. 

 

            Розглянувши заяву гр. Гріцаєвої Алли Ярославівни  про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та обслуговування 

гаража в с.Боратин  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Гріцаєвій  Аллі Ярославівні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,050 га  для будівництва та обслуговування  гаража 

в с. Боратин Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування гаража  в селі Боратин Боратинської сільської ради Луцького району подати на 

затвердження в установленому законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

                                                      БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

07.06.2019 № 9/47 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Костюк  В.М. 

 

         Розглянувши заяву гр. Костюк   Віри  Миколаївни  про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та обслуговування 

житлового будинку, господарських  будівель  і споруд в с.Боратин  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 

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

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології,  сільська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Костюк  Вірі  Миколаївні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,1619 га  для будівництва та обслуговування  

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

області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Боратин Боратинської 

сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 

 



 

      
 

                                                      БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

07.06.2019 № 9/48 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Кохану Б.А. 

 

         Розглянувши заяву гр. Кохана  Богдана  Андрійовича про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та обслуговування 

житлового будинку, господарських  будівель  і споруд в с.Боратин  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 

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

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології,  сільська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Кохану  Богдана  Андрійовичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,1500 га  для будівництва та обслуговування  

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

області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Боратин Боратинської 

сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку.  

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 



      
 

                                                      БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

07.06.2019 № 9/49 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Фальчук  О.Ф. 

 

         Розглянувши заяву гр. Фальчук  Олени Федорівни 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. Фальчук  Олені Федорівні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,3977 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                                                   

 

 

        

07.06.2019 № 9/50 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури  Дмитруку Н.Р. 

 

         Розглянувши заяву гр. Дмитрука  Назара Романовича про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власних  земельної  ділянки для  будівництва  та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 

будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності  пов’язаної з отриманням прибутку)  в с.Рованці  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону 

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

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

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

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Дмитруку Назару  Романовичу   на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної  ділянки площею 0,1318 га  для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 

будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності  пов’язаної з отриманням прибутку)  в с.Рованці Луцького району Волинської області.  

               2. Детальний план території власної  земельної  ділянки  для будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

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

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому законом 

порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

  

 



     
 

                                                      БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

07.06.2019 № 9/51 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури  Наумовій І.М. 

 

         Розглянувши заяву гр. Наумової Інни Миколаївни  про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної  ділянки  для  будівництва  та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 

будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності  пов’язаної з отриманням прибутку)  в с.Рованці  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону 

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

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

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

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Наумовій  Інні  Миколаївні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної  ділянки площею 0,1281 га для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 

будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності  пов’язаної з отриманням прибутку)  в с.Рованці Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної  ділянки  для будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

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

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому законом 

порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 



    
 

                                                      БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

07.06.2019 № 9/52 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

Шикун  Г.М. 

 

         Розглянувши заяву гр. Шикун  Галини  Михайлівни 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. Шикун  Галині  Михайлівні на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,1599 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                                                   

 

 

        

07.06.2019 № 9/53 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування 

храму і споруд  релігійній громаді  

«Святителя  Миколая Чудотворця»  

 

         Розглянувши заяву релігійної громади  «Святителя Миколая Чудотворця» про надання 

дозволу на розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування храму і споруд в с.Голишів  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 релігійній  громаді  «Святителя Миколая Чудотворця»  на розроблення   

детального  плану території  земельної ділянки площею 0,2000 га  для будівництва та 

обслуговування  храму і споруд  в с.Голишів  Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території  земельної ділянки  для будівництва  та обслуговування 

храму і споруд в селі Голишів 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                                                   

 

 

        

07.06.2019 № 9/54 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для  обслуговування 

магазину  Гупало Л.В. 

 

         Розглянувши заяву гр. Гупало  Людмили Василівни про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної  ділянки для   обслуговування магазину  в 

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

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

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

охорони природи та екології,  сільська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Гупало  Людмилі  Василівні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,4953 га  для обслуговування  магазину   в с.Рованці 

Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для  обслуговування магазину  в 

селі Рованці Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в 

установленому законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

                                                      БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

07.06.2019 № 9/55 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури  Цикалюку Р.П. 

 

         Розглянувши заяву гр. Цикалюка Романа Петровича  про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної  ділянки  для  будівництва  та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури   в с.Рованці  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України 

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

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

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

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Цикалюку  Роману Петровичу  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної  ділянки площею 0,2200 га для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури  в с.Рованці Луцького району Волинської області.  

               2. Детальний план території власної земельної  ділянки  для будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури  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                                                   

 

 

        

07.06.2019 № 9/56 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського 

харчування Поліщук Н.В. 

 

         Розглянувши заяву гр. Поліщук  Надії Володимирівни  про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної  ділянки  для  будівництва  та обслуговування 

об’єктів туристичної  інфраструктури та закладів громадського 

харчування  в с.Баїв  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування 

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

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

благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Поліщук  Надії Володимирівні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної  ділянки площею 0,040 га для будівництва та обслуговування об’єктів 

туристичної  інфраструктури та закладів громадського 

харчування  в с.Баїв  Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної  ділянки  для будівництва  та 

обслуговування об’єктів туристичної  інфраструктури та закладів громадського 

харчування  в с.Баїв  Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в 

установленому законом порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

07.06.2019 № 9/57 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального  

садівництва    

              

 

        Розглянувши заяву гр. Ковальчук  Олени Адамівни про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  в 

садівничому товаристві «Калина» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      «Про 

місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, враховуючи     

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

благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

             1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  ділянки  

площею 0,06 га , для надання у власність гр.Ковальчук Олені Адамівні в с.Промінь Боратинської 

сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві «Калина»  за рахунок 

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

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

порядку. 

             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 

07.06.2019 № 9/58 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального 

 садівництва    

 

              Розглянувши  заяву гр. Дуди Антона Васильовича про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  в 

садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      «Про 

місцеве самоврядування в Україні»   ст. 12,  118,93  Земельного   Кодексу  України, враховуючи     

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

благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

             1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  ділянки  

площею 0,0636 га  для надання у власність гр.Дуді Антону Васильовичу в с.Промінь Боратинської 

сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  за рахунок 

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

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

порядку. 

           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 

 

07.06.2019 № 9/59 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального садівництва   

  

          Розглянувши  заяву гр.  Матвіюка  Олександра Миколайовича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального 

садівництва  в садівничому товаристві «Калина» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    

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

України, враховуючи     пропозицію постійної    комісії з питань земельних відносин, планування 

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

 

 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

             1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  ділянки  

площею 0,06 га , для надання у власність гр.Матвіюку  Олександру Миколайовичу в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві «Калина»  

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

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

порядку. 

           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 

 

07.06.2019 № 9/60 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для індивідуального  

садівництва    

             

 

        Розглянувши  заяву гр. Яцело Валентини Іванівни про надання   дозволу   на   розробку   проекту  

землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  в садівничому 

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

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

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

благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  ділянки  

площею 0,0633 га , для надання у власність гр.Яцело Валентині Іванівні в с.Промінь Боратинської 

сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  за рахунок 

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

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

порядку. 

           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 

 

07.06.2019 № 9/61 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального 

садівництва    

              

       Розглянувши  заяву гр. Шубіної Людмили Йосипівни про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  в 

садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  

площею 0,0604 га  для надання у власність гр. Шубіній Людмилі  Йосипівні  в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  

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

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

порядку. 

            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 

 

07.06.2019 № 9/62 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального 

садівництва    

              

       Розглянувши  заяву гр. Бензель  Лесі  Василівни про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  в 

садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  

площею 0,0400 га  для надання у власність гр. Бензель  Лесі  Василівні  в с.Промінь Боратинської 

сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві «Промінь»  за рахунок 

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

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

порядку. 

            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 

 

07.06.2019 № 9/63 

     с.Боратин     

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   індивідуального 

садівництва    

              

       Розглянувши  заяву гр. Дідура  Віталія  Івановича про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки для індивідуального садівництва  в 

садівничому товаристві «Промінь» в  с. Промінь   та   керуючись п.34  ст.26 Закону    України      

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

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

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада  

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  

площею 0,0600 га  для надання у власність гр. Дідуру  Віталію  Івановичу  в с.Промінь 

Боратинської сільської ради для індивідуального садівництва в садівничому товаристві «Калина»  

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

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

порядку. 

            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                                                   

07.06.2019 № 9/64 

     с.Боратин 

 
                                                            

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування офісних приміщень, магазину, 

станції технічного обслуговування Смолці М.В. 

  

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр.Смолки   Миколи  

Васильовича  для будівництва та обслуговування офісних приміщень, магазину, 

станції технічного обслуговування  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. Смолки   Миколи  

Васильовича  площею 0,1600 га для будівництва  та обслуговування  офісних приміщень, 

магазину, станції технічного обслуговування  в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

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

приміщень, магазину, станції технічного обслуговування  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  

 

 

 07.06.2019 № 9/65 

     с.Боратин  

 

Про надання дозволу на встановлення 

малої архітектурної споруди для ведення 

підприємницької діяльності Луцак  О.Ф. 

 

 

              Розглянувши   заяву  громадянки Луцак  Ольги Федорівни про надання дозволу  на 

встановлення  малої архітектурної споруди для ведення підприємницької діяльності на власній  

земельній  ділянці та керуючись  ст.26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.10,16 Закону України « Про благоустрій населених пунктів», ст.28 Закону України 

«Про врегулювання містобудівної діяльності», ст.123 Земельного  Кодексу України, постановою 

Кабінету Міністрів України від  26 серпня 2009 року № 982 

« Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм  для впровадження 

підприємницької діяльності», сільська рада   

 

                                                       В И Р І Ш И Л А : 

 

                Дати дозвіл  громадянці  Луцак  Ользі Федорівні на виготовлення паспортної  прив’язки 

малої  тимчасової  архітектурної споруди  на власній земельній  ділянці в селі Вербаїв  

вул.Дружби, 40  Луцького району Волинської області для ведення підприємницької діяльності.     

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            С.О.   Яручик                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                   

                                                                Сьомого скликання 

 

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

 07.06.2019 № 9/66 

     с.Боратин  

 

Про надання дозволу на встановлення 

групи малих архітектурних  споруд для ведення 

підприємницької діяльності Панасюку О.І. 

 

 

              Розглянувши   заяву  громадянина  Панасюка Олександра Івановича  про надання дозволу  

на встановлення  групи малих  архітектурних  споруд  для ведення підприємницької діяльності на 

власній  земельній  ділянці та керуючись  ст.26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.10,16 Закону України « Про благоустрій населених пунктів», ст.28 Закону України 

«Про врегулювання містобудівної діяльності», ст.123 Земельного  Кодексу України, постановою 

Кабінету Міністрів України від  26 серпня 2009 року № 982 « Про затвердження Порядку 

розміщення малих архітектурних форм  для впровадження підприємницької діяльності», сільська 

рада   

 

                                                       В И Р І Ш И Л А : 

 

                Дати дозвіл  громадянину  Панасюку  Олександру  Івановичу  на виготовлення 

паспортної  прив’язки групи малих тимчасових  архітектурних  споруд  на власній земельній  

ділянці  в селі Рованці  вул.Третя об’їздна, 51   Луцького району Волинської області для ведення 

підприємницької діяльності.     

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            С.О.   Яручик                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

07.06.2019 № 9/67 

     с.Боратин  

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  для ведення особистого  

селянського господарства гр. Єпік Н.В.  

 

               

         Розглянувши  заяву гр. Єпік Н. В.  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. Єпік Наталії Валеріївні, площею 0,10га,  для  ведення особистого селянського 

господарства  в селі Голишів.  

 

           2.  Гр. Єпік Н.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

 

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

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

та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                        С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07.06.2019 № 9/68 

     с.Боратин  

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для ведення особистого  

селянського господарства гр. Московці Н. О. 

 

            

    

              Розглянувши  заяву гр. Московки Н. О. про надання   дозволу   на   розробку   проекту  

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Боратин для  ведення особистого 

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

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Надати дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної  ділянки у 

власність гр.Московці Наталії Олександрівні , площею 0,25га,  для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Боратин .  

 

          2. Гр. Московці Н.О.розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

 

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

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

та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

07.06.2019 № 9/69 

     с.Боратин  

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Сюйві О. Ф. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Сюйви О. Ф.  про надання   дозволу   на   розробку   проекту  

землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Новостав для  ведення особистого 

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

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

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

планування території , будівництва , благоустрою ,  сільська рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Сюйві Олександру Федоровичу, площею 0,25га,  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Новостав .  

 

           2.  Гр. Сюйві О. Ф. 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 

 

 

07.06.2019 № 9/70 

     с.Боратин  

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Сидоруку М. Л. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Сидорука М. Л. 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»,  враховуючи пропозицію постійної 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. Сидоруку Миколі Лукашовичу , площею 0,01га,  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Голишів.  

 

           2.  Гр. Сидоруку М. Л.розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

 

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

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

та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                   С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

07.06.2019 № 9/71 

     с.Боратин  

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Гловацькій А. В. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Гловацької А.В. про надання   дозволу   на   розробку   проекту  

землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Боратин для  ведення особистого 

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

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

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

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

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Гловацькій Анастасії Василіівні, площею 0,20га,  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин.  

 

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

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

 

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

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

та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 
  

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

07.06.2019 № 9/72 

     с.Боратин  

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Калишу М. Ю.  

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Калиша М. Ю. про надання   дозволу   на   розробку   проекту  

землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Боратин для  ведення особистого 

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

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

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

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

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл на розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки у 

власність гр. Калишу Миколі Юрійовичу, площею 0,12га,  для  ведення особистого селянського 

господарства  в селі Боратин.  

 

           2.  Гр. Калишу М. Ю.  розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

 

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

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

та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

07.06.2019 № 9/73 

     с.Боратин  

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого  

селянського господарства  гр. Мельничуку Л. П.  

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Мельничука Л. П. 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», враховуючи пропозицію постійної 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. Мельничуку Леоніду Петровичу, площею 0,30 га,  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Голишів.  

 

           2.  Гр. Мельничуку Л. П. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

 

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

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

та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

07.06.2019 № 9/74 

     с.Боратин  

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Ільюку А. В.  

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Ільюка А. В.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», враховуючи пропозицію постійної 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. Ільюку Андрію Володимировичу, площею 0,15 га,  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Голишів.  

 

           2.  Гр. Ільюку А. В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

 

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

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

та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                   С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

07.06.2019 № 9/75 

     с.Боратин  

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого  

селянського господарства  гр. Гуль В. І. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Гуль В. І. про надання   дозволу   на   розробку   проекту  

землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Рованці для  ведення особистого 

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

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

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

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

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Гулю Віктору Івановичу , площею 0,20 га,  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Рованці.  

 

           2.  Гр. Гулю Віктору Івановичу  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 

07.06.2019 № 9/76 

     с.Боратин  

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Левчуку М.А. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Левчука М.А. про надання   дозволу   на   розробку   проекту  

землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки   в  селі  Новостав для  ведення особистого 

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

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

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

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

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо     відведення земельної  

ділянки у власність гр. Левчуку Михайлу Адамовичу  , площею 0,1680га,  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Новостав.  

 

           2.  Гр. Левчуку Михайлу Адамовичу  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 

07.06.2019 № 9/77 

     с.Боратин  

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для ведення особистого  

селянського господарства  гр. Бадко К. В. 

 

               

            Розглянувши  заяву гр. Бадко К.В. про надання   дозволу   на   розробку   проекту  

землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Рованці  для  ведення особистого 

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

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

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

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

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

            1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо   відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Бадко Катерини Володимирівни , площею 0,1000га,  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Рованці.  

 

           2.  Гр. Бадко Катерині 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,  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 

07.06.2019 № 9/78 

     с.Боратин  

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для ведення особистого  

селянського господарства  гр. Марчук К. Я. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Марчук К. Я. 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», враховуючи пропозицію постійної 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. Марчук Катерині Ярославівні  площею 1,20 га  для  ведення особистого селянського 

господарства  в селі Голишів.  

 

           2.  Гр. Марчук Катерині Ярославівні розробити проект з урахуванням вимог державних 

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

 

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

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

та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

07.06.2019 № 9/79 

     с.Боратин  

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  для ведення особистого  

селянського господарства гр. Щегельському О.П.  

 

               

         Розглянувши  заяву гр. Щегельського   Олександра  Павловича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Новостав  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. Щегельському   Олександру  Павловичу, площею 0,50 га,  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Новостав.  

           2.  Гр. Щегельському О.П. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

та екології . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                    С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

07.06.2019 № 9/80 

     с.Боратин  

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

Кокоші О.М. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр.Кокоши Олександра Михайловича про надання  дозволу   

на   складання    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   для   ведення 

особистого селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні  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 відведення земельної ділянки, площею 0,46 га,   для 

надання у власність, гр. Кокоші Олександру Михайловичув  селі  Промінь для   ведення 

особистого селянського господарства  за  рахунок  земель  сільської  ради,  не  наданих  у  

власність  і  користування. 

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

установленому  порядку. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                  С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

07.06.2019 № 9/81 

     с.Боратин  

 

Про надання дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки для   ведення  

особистого селянського господарства  

Ковб М.І. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр.Ковб Миколи Івановича про надання  дозволу   на   

складання    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної  ділянки   для   ведення особистого 

селянського господарства  та   керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні  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   відведення   земельної    ділянки, площею 0,2502 га,   

для надання у власність,  гр. Ковб Миколі Івановичу селі  Промінь для   ведення особистого 

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

користування. 

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

установленому  порядку. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                       БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                             Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

 07.06.2019 № 9/82 

     с.Боратин  

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

гр. Жовтовському О.Г. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Жовтовського Олександра Григоровича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Новостав  для 

будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   

ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

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

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. Жовтовському Олександру Григоровичу,   площею 0,12 га,  для   

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

Новостав. 

           2.  Гр. Жовтовському О.Г. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

екології  . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                              

                                      БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                             Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

 07.06.2019 № 9/83 

     с.Боратин  

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Патуті В.А. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Патути Владислава Андрійовича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Лучиці  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»,  пропозицію постійної    

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. Патуті Владиславу Андрійовичу ,   площею 0,12 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Лучиці. 

           2.  Гр. Патуті В. А.  розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

екології  . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                  

                                            БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                             Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

  07.06.2019 № 9/84 

     с.Боратин  

 

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель   і   споруд 

гр. Димнич О. О. 

 

               

              Розглянувши  заяву гр. Димнич Олени Олександрівни  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Боратин   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»,  пропозицію постійної    

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. Димнич Олені Олександрівні  площею 0,1232 га  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель   і  споруд  в селі Боратин. 

           2.  Гр. Димнич  О.О. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

екології  . 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
                                              

                                      БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                             Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

 07.06.2019 № 9/85 

     с.Боратин  

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Ковальчуку А.І. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Ковальчука  Артура  Ігоровича  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Рованці  для будівництва та 

обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   ст. 12,  118, 186  

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

Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій»,  пропозицію постійної    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. Ковальчуку  Артуру  Ігоровичу ,   площею 0,25 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Рованці. 

           2.  Гр. Ковальчуку А.І.  розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

екології  . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
                                              

                                      БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                             Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

 07.06.2019 № 9/86 

     с.Боратин  

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Яринюку О.В. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Яринюка  Олександра Васильовича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Рованці  для 

будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   

ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

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

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. Яринюку  Олександру Васильовичу ,   площею 0,25 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Рованці. 

           2.  Гр.Яринюку О.В.  розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

екології  . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
        

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                            Сьомого скликання                                                     

                                                         

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

07.06.2019 № 9/87 

     с.Боратин  

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  для ведення особистого  

селянського господарства гр. Вігірінському М.А.  

 

               

         Розглянувши  заяву гр. Вігірінського М.А.  про надання   дозволу   на   розробку   проекту  

землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Рованці 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. Вігірінському  Миколі Анатолійовичу, площею 2,0 га,  для  ведення особистого 

селянського господарства  в селі Рованці.  

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

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

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

питань земельних відносин, 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                                                   

 

 

        

07.06.2019 № 9/88 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування офісно-складського, 

торгівельного приміщення Кулик Д.В. 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Кулик  Діни  Вікторівни про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва  та обслуговування 

офісно-складського, торгівельного приміщення  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. Кулик  Діні  Вікторівні на розроблення   детального  плану території 

власної  земельної ділянки площею 0,1134 га  для будівництва та обслуговування  офісно-

складського, торгівельного приміщення   в с.Рованці Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування офісно-складського, торгівельного приміщення  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  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                             Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

 07.06.2019 № 9/89 

     с.Боратин  

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Максименко  М.Ю. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Максименка  Максима Юрійовича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Рованці  для 

будівництва та обслуговування  житлового    будинку   і  господарських   споруд  та   керуючись   

ст. 12,  118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

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

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. Максименку  Максиму Юрійовичу,  площею 0,12 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Рованці. 

           2.  Гр. Максименку М.Ю.  розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

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

екології  . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



        
 

                                                      БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                        ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

        

07.06.2019 № 9/90 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування  будівель громадської 

забудови, які використовуються для  

здійснення підприємницької діяльності  

 Музика Т.Ф. 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Музики  Тетяни Феофілівни про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється)  

для  будівництва  та обслуговування будівель  громадської  забудови, які  використовуються  для 

здійснення  підприємницької діяльності  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. Музиці  Тетяні Феофілівні на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) площею  

0,1031 га  для будівництва та обслуговування  будівель громадської забудови, які 

використовуються для здійснення підприємницької діяльності, ( 03.10)  в с.Рованці   Луцького 

району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування  будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької діяльності в с. 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  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                             Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

 07.06.2019 № 9/91 

     с.Боратин  

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Харчук  Н.І. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Харчук   Надії  Іванівни  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі Новостав  для будівництва та 

обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   керуючись   ст. 12,  

118, 186  Земельного   Кодексу  України, п.34  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

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

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. Харчук  Надії  Іваанівні,  площею 0,10 га,  для   будівництва   та  обслуговування  

житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Новостав. 

           2.  Гр. Харчук Н.І. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

екології  . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
                                              

                                      БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                             Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

 07.06.2019 № 9/92 

     с.Боратин  

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Мельнику А.М. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Мельника  Анатолія  Миколайовича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної     ділянки   в  селі  Рованці  для 

будівництва та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   

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

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

постійної    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. Мельнику  Анатолію  Миколайовичу,  площею 0,10 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Рованці. 

           2.  Гр. Мельнику  А.М. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

екології  . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                              

                                      БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                                                                                                                                                                     

                                                             Сьомого  скликання                                                     

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

 07.06.2019 № 9/93 

     с.Боратин  

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Зінь  С.Я. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Зінь  Сергія  Ярославовича  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки   в  селі  Боратин 

для будівництва та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   

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

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

постійної    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. Зінь  Сергію  Ярославовичу,  площею 0,12 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Боратин. 

           2.  Гр. Зінь  С.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  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

 07.06.2019 № 9/94 

     с.Боратин  

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Сахарчук  Л.В. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Сахарчук  Лілії  Володимирівни про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки   в  селі  Боратин 

для будівництва та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   

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

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

постійної    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. Сахарчук  Лілії  Володимирівні,  площею 0,12 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Боратин. 

           2.  Гр. Сахарчук Л.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

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

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

екології  . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

 07.06.2019 № 9/95 

     с.Боратин  

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Ліщук  О.Г. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Ліщук  Олени  Георгіїавни  про надання   дозволу   на   розробку   

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки   в  селі  Лучиці 

для будівництва та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   

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

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

постійної    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. Ліщук  Олені  Георгіївані  площею 0,25 га,  для   будівництва   та  обслуговування  

житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Лучиці. 

           2.  Гр. Ліщук  Олені  Георгіївні розробити проект з урахуванням вимог державних 

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

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

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

екології  . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  

 07.06.2019 № 9/96 

     с.Боратин  

                                

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і  споруд 

гр. Назаруку В.К. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Назарука  Володимира Костянтиновича  про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки   в  селі  Городище 

для будівництва та обслуговування  житлового   будинку  господарських будівель і споруд  та   

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

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

постійної  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. Назаруку  Володимиру Костянтиновичу площею 0,12 га,  для   будівництва   та  

обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  в селі Городище. 

           2.  Гр. Назаруку  Володимиру Костянтиновичу  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 

 

Cьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

07.06.2019 № 9/97 

     с.Боратин  

 

 

Про надання дозволу на розроблення схеми 

електропостачання житлового масиву 

в селі Рованці.   

                       

 

       Розглянувши заяву громадян : Ярмолюк Ірини Вікторівни, Хомич  Ганни Антонівни, Ліщук 

Тетяни Володимирівни,  Гнат Ганни Дмитрівни  про надання дозволу на розроблення схеми 

електропостачання  житлового  кварталу в с.Рованці  та  виділення земельних ділянок на яких  

будуються  індивідуальні зблоковані житлові будинки в окремий  житловий квартал  та  

керуючись   п.42 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 12, 184,186  

Земельного  кодексу України,   сільська рада 

 

                                                  В И Р І Ш И Л А:   

 

       1.  Дати дозвіл громадянам : Ярмолюк Ірині  Вікторівні, Хомич  Ганні  Антонівні, Ліщук 

Тетяні  Володимирівні,  Гнат Ганні Дмитрівні на розроблення схеми  електропостачання 

житлового кварталу в селі Рованці.   

         2.  Земельні ділянки, які належать громадянам : Ярмолюк Ірині  Вікторівні, Хомич  Ганні  

Антонівні, Ліщук Тетяні  Володимирівні,  Гнат Ганні Дмитрівні  на яких будуються  індивідуальні 

зблоковані житлові будинки, що знаходяться в селі Рованці Боратинської сільської ради,  виділити 

в окремий  житловий квартал. 

        3. Функції забудовника електромереж  для даного кварталу  делегувати  підприємцю Ліщук  

Тетяні  Володимирівні.        

        4. 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 

 

07.06.2019 № 9/98 

     с.Боратин  

 

Про надання дозволу на складання  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  встановлення 

КТП. 

 

 

         Розглянувши заяву громадян: Ярмолюк Ірини Вікторівни,  Хомич  Ганни Антонівни, Ліщук 

Тетяни Володимирівни,  Гнат Ганни Дмитрівни  про надання дозволу на  складання проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки для  встановлення КТП  в 

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

123,124 Земельного кодексу України,  враховуючи пропозицію постійної  комісії з питань 

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

екології , сільська рада 

 

 

                                                         В И Р І Ш И Л А : 

 

                  

         1. Дати дозвіл  громадянам: Ярмолюк Ірині Вікторівні, Хомич  Ганні Антонівні, Ліщук Тетяні  

Володимирівні,  Гнат Ганні Дмитрівні на складання проекту землеустрою щодо  відведення 

земельної  ділянки,  в оренду терміном на 49 років,  для  встановлення  КТП   в селі  Рованці   на 

території Боратинської сільської ради   орієнтовною площею  0,0025 га.  

 

         2. Проект відведення земельної  ділянки подати на розгляд в установленому порядку.    

                  

                 

 

 

 

Сільський голова                                                                                     С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 07.06.2019 № 9/99 

     с.Боратин  

 

Про звільнення від сплати 

земельного податку 

 

 

         Розглянувши клопотання  громадської організації  «Реабілітаційний центр «Агапе Україна» 

про надання  пільги по сплаті земельного податку за земельні ділянки, які використовуються для 

обслуговування будівель комплексу для реабілітації людей з обмеженими фізичними 

можливостями та керуючись  п.28.ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

ст.7,10,12  Податкового кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології,  сільська рада 

  

                                           ВИРІШИЛА:   

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

земельного податку  за земельні ділянки:  

площею 0,0800 га, кадастровий номер 0722880700:01:001: 8587 

площею 0,12 га    -  « -                             0722880700:01:001:3652, які використовуються для 

потреб  реабілітаційного комплексу. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста землевпорядника 

сільської ради Саченка Я.Г.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

 

 07.06.2019 № 9/100 

     с.Боратин  

 

Про надання дозволу на знесення 

старого аварійного будинку Дахнюку М.Ф. 

 

     

             Розглянувши  заяву  гр. Дахнюка  Миколи  Федоровича  про надання дозволу на  знесення   

старого аварійного будинку, який знаходиться в селі  Боратин по вулиці Зеленій,2   та  керуючись  

ст. 31  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в Україні”   сільська  рада 

                  

   

                                                   В И Р І Ш И Л А : 

 

     

           Надати  дозвіл гр. Дахнюку  Миколі  Федоровичу  на знесення  належного йому старого  

аварійного будинку, що знаходиться в селі  Боратин  Луцького району Волинської області по 

вулиці  Зеленій, 2.    

       

 

 

 

            

Сільський    голова                                                                                              С.О.  Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Cьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07.06.2019 № 9/101 

     с.Боратин  

  

Про надання дозволу на розірвання  

договору оренди на розміщення 

двохстороннього бігборда.  

 

 

 

          Розглянувши клопотання   ПП «Автосалон Сафрон»  про розірвання договору оренди  за 

місце розташування засобів зовнішньої реклами  у зв’язку з ліквідацією  підприємства  на користь 

фізичної особи підприємця Юзви Юлії Вадимівни  та керуючись п.34 ст.26 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні» та ст. 141 Земельного Кодексу України, сільська рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

         1.  Дати  дозвіл ПП «Автосалон Сафрон»   на розірвання договору  оренди за місце 

розташування засобів зовнішньої реклами  у зв’язку з ліквідацією  підприємства  на користь 

фізичної особи підприємця Юзви Юлії Вадимівни.   

         2. Дати дозвіл  підприємцю  Юзві Юлії Вадимівні на оформлення  договору-оренди  

за місце розташування засобів зовнішньої реклами. 

          3. Встановити орендну плату в розмірі 200 гривень  за одну сторону. Кошти сплачувати на 

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

відсотка.  

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста землевпорядника 

сільської ради Саченка Я.Г.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                       С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 07.06.2019 № 9/102 

     с.Боратин  

 

Про звільнення від сплати 

земельного податку 

 

 

         Розглянувши заяву  Мартинюка  Богдана Валентиновича про надання  пільги по сплаті 

земельного податку за земельну ділянку, якою користується як багатодітній сім’ї  та керуючись  

п.28.ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.7,10,12  Податкового 

кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

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

  

                                           ВИРІШИЛА:   

1. Звільнити  гр. Мартинюка  Богдана Валентиновича   від сплати   земельного податку  за 

земельну  ділянку, якою він користується в селі Боратин, як багатодітну сім’ю  ( в сім’ї 

виховується 4 дітей). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста землевпорядника 

сільської ради Саченка Я.Г.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 07.06.2019  № 9/103 

     с.Боратин  

 

Про розірвання договору оренди 

земельної ділянки з Гловацькою А.В.  

 

 

         Розглянувши заяву гр. Гловацької  Анастасії  Василівни про надання дозволу на розірвання 

договору  оренди земельної ділянки, площею  0,12 га,  яка  була надана їй в оренду для 

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

керуючись п.34 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 141 

Земельного Кодексу України, сільська рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Дати  дозвіл  гр. Гловацькій  Анастасії  Василівні  на розірвання договору оренди 

земельної ділянки, площею 0,12 га, від 02.12.2016,  яка знаходиться  в селі Боратин  Боратинської 

сільської ради  надана в оренду  для  обслуговування  житлового будинку, господарських будівель 

і споруд. 

         2. Спеціалісту землевпоряднику сільської ради Саченку Я.Г. внести зміни  

в земельно-облікові документи .  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                       С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

                                            БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                            ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                     

                                                                Cьомого  скликання 

                                                   

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

07.06.2019  № 9/104 

     с.Боратин  

 

Про  надання дозволу  на продовження 

договору оренди приміщення для 

розміщення ВПЗ в с. Промінь. 

 

 

               Розглянувши  клопотання  Волинської дирекції  АТ «Укрпошта»  про надання дозволу на  

оренду  приміщення  для розміщення відділення поштового зв’язку в с.Промінь та укладення 

договору оренди приміщення, 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», рішення сільської ради  від 16.11.2017 № 1/9 «Про початок 

реорганізації Баївської і Промінської  сільських рад шляхом приєднання до Боратинської сільської 

ради»,  сільська рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.  Дати дозвіл  Волинській дирекції АТ « Укрпошта» на  продовження договору оренди 

приміщення  для розміщення відділення поштового зв’язку в с.Проомінь, терміном на 1 рік.  

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

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

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                         БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                     
                                                                Сьомого  скликання 
                                                   

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

07.06.2019  № 9/105 

     с.Боратин  

 

 

Про звільнення від оплати 

за оренду приміщення. 

 

               Розглянувши  заяву  Грищенко Мирослави Олександрівни  про звільнення її від оплати за 

оренду приміщення  у червні місяці  в зв’язку з відпусткою, 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. Звільнити  Грищенко Мирославу  Олександрівну  від оплати за  оренду приміщення  в 

червні місяці  в зв’язку з відпусткою.  

         2. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на головного бухгалтера сільської ради  

Савчук О.В.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

                                           БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                     
                                                                Сьомого  скликання 
                                                   

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

07.06.2019  № 9/106 

     с.Боратин  

 

Про  надання дозволу  на оренду 

кімнати в приміщенні амбулаторії 

для розміщення аптечного пункту. 

 

 

 

               Розглянувши  клопотання ТзОВ «Волиньфарм»  про надання дозволу на  оренду кімнати 

в приміщенні амбулаторії для розміщення аптеки, 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  ТзОВ «Волиньфарм»  на  оренду  кімнати в   приміщенні амбулаторії, 

площею  24,5 кв.м.  для розміщення аптечного  пункту, терміном на  2 роки 11 місяців.  

          2. Встановити орендну плату  в розмірі 30 гривень за 1 кв.м.  

          3. Доручити сільському голові Яручику С.О. заключити договір-оренди  приміщення.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

                                           БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ  

                                     
                                                                Сьомого  скликання 
                                                   

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

07.06.2019  № 9/107 

     с.Боратин  

 

Про  надання дозволу  на торгівлю 

алкогольними напоями. 

 

 

 

               Розглянувши  клопотання  ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ»  про надання дозволу на  

цілодобову торгівю алкогольними напоями на автозаправочній станції (АЗС ) АЗК з пунктом 

сервісного обслуговування водіїв та пасажирів  і АГЗП, що знаходиться за адресою: с.Рованці 

вул.Європейська, 1а, відповідно до ст. 26,30,52, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  ст.159 Закону України «Про  державне регулювання виробництва і обігу  спирту 

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п.7 Правил 

роздрібної торгівлі  алкогольними напоями, затвердженими Постановою КМУ від 30.07.1996 № 

854, сільська рада 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

         1.  Дати дозвіл  ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ»  на торгівю алкогольними напоями на 

автозаправочній станції (АЗС ) АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів  і 

АГЗП, що знаходиться за адресою: с.Рованці вул.Європейська, 1а  з 8 до  

22 години.  

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

Бехнюка В.М. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  
 

                                                 БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

 

07.06.2019  № 9/108 

     с.Боратин  

    

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельних  

ділянок .  

 

              Розглянувши  заяви громадян про надання дозволів на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок , керуючись п.34 ст. 26  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, ч.1,2 ст.118  Земельного  

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

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», Законом України «Про землеустрій», п.3 Розділу УІІ « Прикінцеві та перехідні 

положення»,  Закону України «Про державний земельний кадастр»,  враховуючи пропозицію  

постійної комісії з питань земельних відносин і розвитку підприємництва ,  сільська  рада 

 

                                                           В ИР І Ш И Л А : 

 

            1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( 

відновлення) меж земельних ділянок громадянам: 

            1).  Тимощук  Тетяні  Євгенівні, Краль  Павлу    Євгеновичу - на присадибну земельну 

ділянку, площею 0,25 га, що розташована в селі Рованці. 

            2). Патуті  Сергію  Володимировичу  - на присадибну  земельну ділянку, площею 

0,25 га  що розташована в селі Мстишин . 

            3). Поліщуку Володимиру  Васильовичу   – на присадибну  земельну ділянку, площею 0,25 

га, що розташована в селі Баїв. 

             

 

 

Сільський  голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           
                                                                       

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                  

                                    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               Сьомого  скликання 

                                                               

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                   

07.06.2019 № 9/109 

     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  ТзОВ 

«Волинь-зерно-продукт» . 

 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств  переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості  ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» . 

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  ТзОВ «Волинь-зерно-продукт»  

площею 1,4683 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. 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 

 
07.06.2019 № 9/110 

     с.Боратин 

 

Про внесення змін в рішення  

сільської ради № 23/18 від 13.02.2014  

« Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд  

Бондарчук Б.В.» 

 

 

               Розглянувши заяву гр. Бондарчук  Богдани  Володимирівни  про внесення змін в 

рішення сільської ради № 23/18 від 13.02.2014 « Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Бондарчук Б.В.»  

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

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

благоустрою, охорони природи та екології, сільська  рада  

                                            

                                                   ВИРІШИЛА: 

 

         1.Внести зміни  в рішення  сільської ради  № 23/18 від 13.02.2014 « Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд 

Бондарчук Б.В.»,   а саме: в пункті 1 рішення слова «село Боратин» замінити на «село 

Рованці».  

          2. Всі інші пункти  рішення залишити без змін.   

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста землевпорядника  

Саченка Я.Г. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            С.О.Яручик 

 

 
 

 

 



   
 

                                                 БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                    ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                                             

                                                                Сьомого   скликання                                                           

                                                            

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я  

 

07.06.2019 № 9/111 

     с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на виготовлення 

звіту  про експертну  грошову оцінку 

земельної ділянки. 

 

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

122,127, 128, 134-139, 186  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»,  ст.13,15, 19 Закону України « Про оцінку 

земель» та враховуючи пропозицію постійної 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  ТзОВ «Стир-Агробуд»   замовити в суб’єкта господарювання, який є 

суб’єктом оціночної діяльності в сфері оцінки земель відповідно до Закону проведення експертно 

грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 0722880700:01:001:8009), площею 0,3157 

га, для  продажу  у власність для обслуговування магазину-закусочної, що знаходиться в  

с.Боратин  Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області за рахунок земель 

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

        2. Після розроблення та  погодження  згідно чинного законодавства, звіт про складання 

експертно грошової оцінки земельної ділянки  подати на розгляд  і затвердження Боратинської 

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                                                   

 

 

        

07.06.2019 № 9/112 

     с.Боратин     

    

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури  Дмитруку Н.Р. 

 

         Розглянувши заяву гр. Дмитрука  Назара Романовича про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території власної  земельної  ділянки для  будівництва  та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 

будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності  пов’язаної з отриманням прибутку)  в с.Рованці  та керуючись  ст.26, 59, 60, 73 Закону 

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

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

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

 

                                                        В И Р І Ш И Л А : 

 

                1. Дати дозвіл  гр. Дмитруку Назару  Романовичу   на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної  ділянки площею   0,1248 га  для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 

будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності  пов’язаної з отриманням прибутку)  в с.Рованці Луцького району Волинської області.  

               2. Детальний план території власної  земельної  ділянки  для будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

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

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому законом 

порядку. 

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

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

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик                   



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Cьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

07.06.2019 № 9/113 

     с.Боратин  

 

Про надання дозволу  на користування 

земельною ділянкою  Пільо С.Ф. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви громадян: Пільо Стефанії Федорівни про надання їй 

земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства, якою користується  

Парфенюк Світлана Віталіївна та Парфенюк Світлани Віталіївни про те, що вона відмовляється 

від  земельної ділянки, площею 0,15 га, якою користується в с.Новостав для ведення особистого 

селянського господарства на користь Пільо Стефанії Федорівни 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  гр.Пільо Стефанії Федорівні  на користування  земельною  ділянкою площею 

0,15 га, що знаходиться в селі  Новостав Луцького району Волинської області   для ведення 

особистого селянського господарства,  якою користувалась Парфенюк Світлана Віталіївна за її 

згодою згідно поданої заяви. 

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста землевпорядника  

сільської ради Саченка Я.Г. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

   07.06.2019 № 9/114 

     с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви Юрченко Н.О. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Юрченко Наталії Олександрівни про внесеня її в 

списки  на отримання кредиту по Програмі «Власний дім» на реконструкцію житлового будинку в 

селі Боратин та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку  та залучення інвестицій вивчити питання  про можливість  внесення в 

списки Юрченко Наталії Олександрівни на отримання кредиту по Програмі «Власний дім» на 

реконструкцію власного житлового  будинку в селі Боратин  в сумі 100 тис.грн  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 

 

      07.06.2019 № 9/115 

     с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Саць А.М. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Саць  Андрія  Миколайовича  про надання на 

розробку детального плану території  земельної ділянки  площею 1,2 га для зміни цільового 

призначення з ведення особистого селянського господарства для облаштування фермерського  

господарства, а саме:  будівництва господарських будівель і споруд (навісів) та керуючись  п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на розробку детального плану території  земельної ділянки  площею 1,2 га для 

зміни цільового призначення з ведення особистого селянського господарства для облаштування 

фермерського  господарства, а саме:  будівництва господарських будівель і споруд (навісів)  гр. 

Саць  Андрію Миколайовичу  та внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  чергової 

сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

      07.06.2019 № 9/116 

     с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Довгополюк О.В. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Довгополюк Ольги Володимирівни  про надання 

дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки    для  будівництва 

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

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   площею 

0,15 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

селі Новостав  гр.Довгополюк  Ользі Володимирівні  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 

 

      07.06.2019 № 9/117 

     с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Довгополюка В.О. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Довгополюка  Валерія  Олександровича  про 

надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки    для  

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

Новостав  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   площею 

0,15 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

селі Новостав  гр.Довгополюку  Валерію  Олександровичу  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 

 

      07.06.2019 № 9/118 

     с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Федосенкової  О.О. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Федосенкової   Оксани  Олександрівни  про надання 

дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки     для будівництва 

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

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   площею 

0,15 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

селі Новостав  гр.Федосенковій  Оксані Олександрівні 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 

 

07.06.2019 № 9/119 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Штагаренко  О.О. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр.Штагаренко  Ольги  Олексіївни  про надання дозволу 

на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, будівництва, 

благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  надання дозволу на  

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   площею 0,10 га для ведення  

особистого селянського господарства  в селі  Боратин   

гр. Штагаренко  Ользі  Олексіївні  та  внести пропозицію по даному  питанню  на розгляд  чергової 

сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

   07.06.2019 № 9/120 

     с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Прокопчука Л.С.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Прокопчука  Леоніда Степановича  про надання 

дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки     для будівництва 

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

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   площею 

0,24 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

селі Рованці  гр.Прокопчуку  Леоніду  Степановичу та  внести пропозицію по даному  питанню  на 

розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

      07.06.2019 № 9/121 

     с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Карпенко Н.П.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Карпенко Нелі Петрівни  про надання дозволу на 

складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці  та керуючись  

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

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

селі Рованці  гр. Карпенко  Нелі  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 

 

      07.06.2019 № 9/122 

     с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Маслянки  Н.П.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Маслянки   Назара Петровича  про надання дозволу 

на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці  та керуючись  

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

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

селі Рованці  гр. Маслянці   Назару Петровичу  та  внести пропозицію по даному  питанню  на  

розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

      07.06.2019 № 9/123 

     с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Момота Д.Л.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Момота  Давида  Леонідовича про надання дозволу 

на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці  та керуючись  

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

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

селі Рованці  гр. Момоту  Давиду  Леонідовичу  та  внести пропозицію по даному  питанню  на  

розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

      07.06.2019 № 9/124 

     с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Момота  А.Л.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Момота  Артура  Леонідовича про надання дозволу 

на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці  та керуючись  

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

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

селі Рованці  гр. Момоту  Артуру  Леонідовичу  та  внести пропозицію по даному  питанню  на  

розгляд  чергової сесії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

      07.06.2019 № 9/125 

     с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Сілкова О.В.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Сілкова  Олександра  Віталійовича про надання 

дозволу на складання плану детального планування території земельної ділянки  площею 0,0719 га 

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

Рованці  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на складання плану детального планування території земельної ділянки  площею 

0,0719 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в селі Рованці гр. сілкову  Олександру  Віталійовичу 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 

 

07.06.2019 № 9/126 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Цейко Ю.Ф. 

 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр.Цейко  Юрія  Феодосійовича про надання дозволу на 

складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого 

селянського господарства  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

         Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, будівництва, 

благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  надання дозволу на  

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   для ведення  особистого 

селянського господарства гр. Цейку  Юрію  Феодосійовичу  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 

 

  07.06.2019 № 9/127 

       с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви  Стецюка Р.С.  

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр. Стецюка  Романа  Сергійовича про надання дозволу 

на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Рованці  та керуючись  

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

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології вивчити питання  про можливість  

надання дозволу на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   площею 

0,1962га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в селі Рованці  гр.Стецюку  Роману Сергійовичу 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 

 

  07.06.2019 № 9/128 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви Віткалюка В.В. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Віткалюка  Володимира  Васильовича про внесеня 

його в списки  на отримання кредиту по Програмі «Власний дім» на будівництво   житлового 

будинку  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку  та залучення інвестицій вивчити питання  про можливість  внесення в 

списки Віткалюка  Володимира  Васильовича на отримання кредиту по Програмі «Власний дім» 

на будівництво  житлового  будинку  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 

 

  07.06.2019 № 9/129 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви Кривич І.А. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Кривич  Іванни  Анатоліївни про внесеня її  в 

списки  на отримання кредиту по Програмі «Власний дім» на будівництво   житлового будинку  та 

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку  та залучення інвестицій вивчити питання  про можливість  внесення в 

списки Кривич  Іванни  Анатоліївни на отримання кредиту по Програмі «Власний дім» на 

будівництво  житлового  будинку  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 

 

  07.06.2019 № 9/130 

      с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду 

заяви Вегери  О.П. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяву гр.Вегери  Олени  Петрівни  про внесеня її  в списки  

на отримання кредиту по Програмі «Власний дім» на будівництво   житлового будинку в с.Баїв в 

сумі 300 тис.грн.  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

             Доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку  та залучення інвестицій вивчити питання  про можливість  внесення в 

списки Вегери  Олени  Петрівни  на отримання кредиту по Програмі «Власний дім» на 

будівництво  житлового  будинку в с.Баїв  в сумі 300 тис.грн.  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 

 

  07.06.2019 № 9/131 

      с.Боратин  

 

Про надання фінансової допомоги  

КП «Луцька центральна районна  

лікарня  Луцької районної ради» 

 

         Розглянувши та обговоривши клопотання КП « Луцька  центральна районна лікарня Луцької 

районної ради» про  надання фінансової допомоги в сумі 1800 тис.грн. для придбання 

комп’ютерного томографа  та керуючись  ст.26 та п.17 частини 1 ст.43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.78 Бюджетного  кодексу України ,  враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування , соціально-економічного розвитку та 

залучення інвестицій, сільська рада 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

           1. Передбачити кошти сумі  1млн.грн. на придбання комп’ютерного  томографа для КП « 

Луцька  центральна районна лікарня Луцької районної ради»  при внесенні змін до рішення 

сільської ради від  22.12.2018 № 7/3 «Про бюджет сільської ради на 2019 рік», за рахунок 

перевиконання дохідної частини бюджету. 

          2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на головного бухгалтера  

 Савчук О.В. 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                        С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 07.06.2019 № 9/132 

      с.Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських 

будівель і споруд. 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання   дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  для  будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд   та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12,40 Земельного кодексу України,  враховуючи пропозицію 

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

охорони природи та екології, у зв’язку з відсутністю  вільних земельних ділянок,  сільська рада 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

       1. Відмовити гр. Войтуху Федору Кириловичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці. 

        Відмовити гр. Ривачук  Яні Олександрівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 

       Відмовити гр. Романюку  Василю Ігоровичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 

       Відмовити гр. Вишнер  Оксані  Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Новостав. 

       Відмовити гр. Гаврилюк Орисі  Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Новостав. 

        Відмовити гр.Якимчуку  Володимиру Валерійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Боратин. 

       Відмовити гр. Борисюк Єфімії Миколаївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10  га   для будівництва та 

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

         Відмовити гр. Сахану Федору Олександровитчу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Новостав. 



         Відмовити гр. Іваницькій  Катерині  Юріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

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

         Відмовити гр. Шемчуку Андрію  Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12  га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин, або в 

с.Новостав або в с. Голишів. 

        Відмовити гр. Рудь Олегу  Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,18 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Голишів на власному 

городі. 

        Відмовити гр. Прус  Ірині  Миколаївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,18 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Голишів на власному 

городі. 

       Відмовити гр. Ткач  Аллі  Олексіївні   в наданні дозволу  на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки   для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

        Відмовити гр. Смалько  Ользі Василівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці. 

         Відмовити гр. Смалько  Олегу Васильовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці. 

        Відмовити гр. Терещук  Світлані Іванівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Новостав на власному 

городі. 

         Відмовити гр.Мельничуку Андрію Леонідовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Голишів. 

         Відмовити гр. Цаль  Віктору Юрійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

        Відмовити гр. Кайдику Тимофію Святославовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці. 

          Відмовити гр. Смічик Інні Святославівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

          Відмовити гр.Семану  Денису  Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Голишів. 

          Відмовити гр. Леоновій  Ользі Андріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської ради. 

        Відмовити гр. Дахнюк Наталії  Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 

          Відмовити гр. Дахнюку Олександру  Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 



          Відмовити гр. Мирончуку  Миколі  Леонідовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Голишів. 

          Відмовити гр.Волинюку Василю  Сергійовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 

         Відмовити гр. Патуті  Дмитру  Миколайовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею о,15 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Голишів. 

        Відмовити гр.Мазурець (Мирончук)  Тетяні  Леонідівні  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Голишів. 

        Відмовити гр.  Веліщинській  Лідії  Леонідівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с.Боратин. 

        Відмовити гр. Яковець (Кулик)  Світлані  Іванівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с.Рованці. 

        Відмовити гр. Костюк  Людмилі Федорівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 

        Відмовити гр. Квятковській  Ользі  Петрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1366 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці. 

        Відмовити гр. Паньків  Руслану  Ігоровичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин.                 

        Відмовити гр. Рожій  Лесі  Олександрівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 

         Відмовити гр. Олійнику Олегу  Анатолійовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Новостав. 

         Відмовити гр. Козакову  Станіславу  Олександровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 

         Відмовити гр. Алєніну  Володимиру  Олександровичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 

         Відмовити гр. Дігалевич  Світлані  Миколаївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для будівництва та 

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

         Відмовити гр. Ковальчуку  Юлії  Андріївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

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

         Відмовити гр. Дюмену  Павлу  Анатолійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської  ради.  

         Відмовити гр. Карвацькій  Людмилі  Миколаївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської ради. 

          Відмовити гр. Кузьмі  Марії Юріївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин. 



          Відмовити гр. Іванченко  Анжеліці  Борисівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  на території  сільської  ради. 

          Відмовити гр. Головешко  Сергію  Івановичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  на території  сільської  ради. 

         Відмовити гр. Лукашенко  Олені Ігорівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин. 

        Відмовити гр. Копитюку  Тарасу  Сргійовичу   в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

        Відмовити гр. Гордовській   Марії  Олегівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської ради.  

         Відмовити гр. Скумс  Тетяні  Олександрівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  на території  сільської ради. 

          Відмовити гр. Переведенчуку  Олександру  Вікторовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин  за більшістю 

голосів. 

          Відмовити гр. Луговському  Олександру  Вікторовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

          Відмовити гр. Наумчуку  Олегу  Миколайовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

          Відмовити гр. Маркевичу  Валентину  Леонідовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

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

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

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

 

Сільський голова                                                                                           С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

    07.06.2019 № 9/133 

      с.Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського  

господарства. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання   дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  для  ведення особистого селянського 

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

ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

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

екології, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок, сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

        Відмовити гр. Іванову  Володимиру  Михайловичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,40 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Рованці. 

        Відмовити гр. Дем’янчук  Тетяні  Іванівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га  для ведення особистого 

селянського господарства в с.Новостав. 

        Відмовити гр.Галас  Оксані  Антонівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Новостав.. 

        Відмовити гр. Регешук  Надії  Петрівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Новостав. 

        Відмовити гр. Токарук  Ірині  Олександрівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,08  га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин. 

        Відмовити гр. Шемчук  Світлані  Миколаївні   в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства  в селі Новостав, якою  користувалась Михалик З.А. 

        Відмовити гр. Романчуку  Василю Сергійовичу  наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для індивідуального 

садівництва  в селі Новостав, якою користувалась  Михалик З.А. 

        Відмовити гр. Єфімчуку  Дмитру  Васильовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Рованці.  



        Відмовити гр. Шустеру  Дмитру  Валерійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин. 

       Відмовити гр. Гресь  Григорію  Павловичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0621 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин. 

      Відмовити гр. Патуті  Сергію  Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,35 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Мстишин. 

        Відмовити гр. Поліщуку  Миколі  Віталійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20  га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Баїв. 

         Відмовити гр. Громик  Тетяні  Валеріївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10  га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Городище. 

         Відмовити гр. Гаврилюку  Юрію  Віталійовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10  га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Баїв. 

         Відмовити гр. Маковецькому  Юрію  Степановичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  2,0   га   для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

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

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

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 07.06.2019 № 9/134 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення плану детального 

планування території земельної 

ділянки Кривдік  Д.В. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяву  громадянки Кривдік  Дарії  Вікторівни про надання   

дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки  ( цільове  призначення якої 

змінюється)  для будівництва та обслуговування житлового будинку  в с.Боратин  та керуючись  

п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного 

кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  

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

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Кривдік  Дарії  Вікторівні  в наданні дозволу  на розроблення детального 

плану території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється)   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку  в с.Боратин за більшістю  голосів. 

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

відносин,  планування території, будівництва, благтиноустрою, 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 

 

 07.06.2019 № 9/135 

      с.Боратин  

    

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для сінокосіння і випасання худоби. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання   дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби  та 

керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 

Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

відносин,  планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, у зв’язку 

з відсутністю вільних земельних ділянок, сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Жовнірук  Галині  Василівні   в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для сінокосіння і випасання худоби  в с.Боратин. 

            Відмовити гр. Гресь  Григорію  Павловичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для сінокосіння і випасання худоби  в с.Боратин. 

 

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

відносин,  планування території, будівництва, благтиноустрою, 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 

 

  07.06.2019 № 9/136 

      с.Боратин  

 

Про відмову у внесення в списки 

на отримання кредиту. 

 

 

             Розглянувши та обговоривши заяви  громадян  про внесеня в списки  на отримання 

кредиту по Програмі «Власний дім» на будівництво   житлового будинку  та керуючись  п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

           Відмовити   Климович  Тетяні  Василівні  у  внесенні  в списки  на отримання кредиту по 

Програмі «Власний дім» на будівництво  житлового  будинку в с.Боратин  за більшістю голосів. 

          Відмовити  Ковальчук   Наталії  Сергіївні   у  внесенні  в списки  на отримання кредиту по 

Програмі «Власний дім» на завершення   будівництва  житлового  будинку в с.Боратин  за 

більшістю голосів. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О.Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 



 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 07.06.2019 № 9/137 

      с.Боратин 

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Скумс В.М. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

         Розглянувши та обговоривши заяву  громадянина  Скумс  Валерія   Михайловича  про 

надання   дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для  

будівництва та обслуговування житлового  будинку,  господарських будівель і споруд,   так як 

згідно рішення  Луцького міськрайонного суду  від 07.12.2015 за ним визнано право власності   на 

½ частку житлового будинку, що знаходиться  в с.Промінь  по 

вул. Перемоги, 68 та  керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 12,40 Земельного кодексу України,  враховуючи пропозицію постійної комісії з 

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

та екології,  сільська рада 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

         Відмовити гр. Скумсу   Валерію  Михайловичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в с.Промінь  по вул.Перемоги, 68 в зв’язку з тим, що  

згідно державного акту про право власності на земельну ділянку   

ЯД № 320286 від 2008 року, реєстраційний  номер 010807600427 , земельна ділянка площею        

0.25 га, що знаходиться біля  будинку,  ½  частка якого  йому належить , згідно рішення суду, 

належить  його дружині Скумс  Любові  Карпівні. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             С.О.Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                              БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

                             ЛУЦЬКОГО    РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

                                                       

                                                            Сьомого    скликання 

                               

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

 07.06.2019 № 9/138 

      с.Боратин  

  

Про  розпорядження сільського  

голови прийняті в міжсесійний  

період. 

 

 

                                                      Сільська рада 

 

                                                   В И Р І Ш И Л А : 

 

     1. Затвердити розпорядження  сільського голови прийняті  в міжсесійний період: 

          № 22/1.3 від  04.04.2019  «Про дозвіл на викладання додаткових годин» 

          № 24/1.3 від  23.04.2019  «Про преміювання працівників за квітень місяць 2019 року»   

          № 26/1.3 від 25.04.2019  «Про підвищення посадового окладу  соціальному працівнику»  

          № 26а/1.3 від  25.04.2019  «Про преміювання директора  КП» 

          № 28/1.3 від  08.05.2019  «Про надання допомоги  на вирішення соціально-побутових умов» 

          № 30/1.3 від 21.05.2019  «Про встановлення надбавки за вислугу років» 

          № 31/1.3 від 21.05.2019  «Про преміювання працівників за травень місяць 2019  року» 

          № 32/1.3 від 21.05.2019  «Про преміювання директора комунального закладу» 

          № 34/1.3 від 04.06.2019  «Про надання допомоги  на вирішення соціально-побутових умов» 

          № 35/1.3 від 04.06.2019  «Про виплату компенсації за невикористану відпустку»  

          № 36/1.3 від 06.06.2019  ««Про надання допомоги  на вирішення соціально-побутових умов» 

          № 31/1.2 від 28.03.2019 «Про проведення всеукраїнського місячника «Спорт для всіх –

спільна турбота». 

          № 32/1.2 від  28.03.2019 «Про затвердження  проектно-кошторисної документації» 

          № 33/1.2 від 05.04.2019 «Про закінчення опалювального сезону» 

          № 34/1.2 від 05.04.2019 « Про внесення змін до паспортів бюджетних установ». 

          № 36/1.2 від  15.04.2019 « Про створення комісії  по вивченню питань зазначених у 

зверненні Возняк О.В.» 

          №  37/1.2  від 17.04.2019  «Про затвердження робочого проекту і кошторисної документації 

капітального ремонту покрівлі  дошкільного навчального закладу «Сонечко» в с.Коршовець. 

          № 38/1.2 від  22.04.2019 « Про внесення змін до показників сільського бюджету на 2019 рік» 

          № 40/1.2 від 24.04.2019 «Про затвердження робочих проектів і кошторисних документацій» 

          № 43/1.2 від 07.05.2019 «Про внесення змін до показників сільського бюджету на 2019 рік» 

         № 44/1.2 від  07.05.2019 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Боратинської 

сільської ради  в  2019 році»  

          № 45/1.2 від  13.05.2019 «Про відзначення досягнень учнів та їх наставників ». 

          № 48/1.2 від  27.05.2019 «Про внесення змін до показників сільського бюджету на 2019 рік». 

          № 50/1.2 від  28.05.2019 «Про затвердження робочого проекту і кошторисної документації 

капітального ремонту благоустрою території біля Нового ринку по вулиці Європейській в 

с.Рованці.» 



          № 51/1.2 від  04.06.2019 «Про внесення змін до показників сільського бюджету на 2019 рік». 

          № 52/1.2 від  04.06.2019 «Про затвердження робочого проекту і кошторисної документації 

поточного середнього ремонту проїзної частини вулиці  Садова в с.Голишів.» 

          № 54.2 від  05.06.2019 «Про затвердження робочого проекту і кошторисної будівництва  

копані-водойми в с.Коршовець.» 

          № 55/1.2 від  05.06.2019 «Про тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах 

дошкільної освіти Боратинської сільської ради.» 

          2. Всі інші розпорядження сільського голови прийняти до відома.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   С.О.Яручик 
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