
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня  2021 року  №  6/2 

  с.Боратин 

 

Про затвердження  порядку денного 

шостої  сесії  восьмого скликання  

Боратинської сільської ради. 

 

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

в Україні», сільська рада  

                                                              В И Р І Ш И Л А: 

           Затвердити для розгляду шостої сесії сільської ради такий порядок денний:  

          1. Про обрання комісії по підрахунку голосів поіменного голосування. 

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          2. Про затвердження порядку денного шостої сесії восьмого скликання Боратинської 

сільської ради. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          3. Про Програму забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 

2021-2023 роки. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           4. Про внесення змін до рішення Боратинської сільської ради «Про затвердження 

Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Боратин» на 2019- 2021 

роки». 

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           5. Про прийняття земельних ділянок з державної власності у комунальну власність 

Боратинської територіальної громади. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 



           6. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12. 2020 № 2/3 «Про бюджет 

Боратинської територіальної громади на 2021 рік»  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           7. Про затвердження переліку доріг, які потребують капітального та поточного 

ремонтів на території Боратинської сільської ради. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

             8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Романчуку Ю.С. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Шемчук М.С. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Щегельському В.П. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Канюці Н.П. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мотлюк І.П. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Веремчук А.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Вербицькому В.С. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           15. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення і надання земельних 

ділянок у власність Карачьовій О.О. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 



           16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Скопюк В.Ю. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Чубарко М.Ф. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кордунову Д.В. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Пливуну Н.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Цокалу Р.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Головатюку О.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Крещуку В.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність гр.Денисюку Л.О. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність гр. Мирулюбовій Т.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність гр. Калинович М.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність гр. Мельничук М.М. 



                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність гр. Скопюку Д.О. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність гр. Павлюку В.М. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність гр. Леднєвій Ю.М. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність гр. Риковському О.П. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність гр. Головачовій А.А. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність гр. Сідморозу М.О. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Ярмольчуку В.К. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Щербаковій Л.А. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Карачьовій О.О. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Семенюку В.Ф. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 



            37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Хвень В.М. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Близнюк В.І. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Панасюк І.П., гр. Панасюку 

Р.П. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коляді І.Ф., гр. Коляді Л.Ф. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шемчук М.С., гр. 

Романчук Ю.С. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Никитюк М.П. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            43. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Зінчук С.М.  

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.           

             44. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Тарасюку Ю.М.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

             45. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Тарасюку Ю.М.  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 



             46. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Тарасюку Ю.М.  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

             47. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Тарасюку Ю.М.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

             48. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Куліш О.С.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

              49. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для реконструкції навісу рампи під склад засобів захисту рослин ТзОВ «Волинь-

зерно-продукт» 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

              50. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Цихоцькій Г.П.  

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

              51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Гончарову В.В. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

              52. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Сесюк В.В. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.       

              53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Босаку П.Д. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.       

             54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Босаку П.П. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.       

             55. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Босаку П.П. 



                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

             56. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Босаку О.П. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

              57. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Мазунік К.П. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

              58. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Франчуку А.О. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          59. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Варголяк Н.М. 

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          60. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Зайчику Б.Б. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          61. Про погодження поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води ПрАТ «Гнідавський цукровий завод». 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         62. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Ліхвану М.І. 

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         63. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Наконечній А.П. 

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         64. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Шевчук О.А. 

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

         65. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Приймаченку С.Ю. 

             Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 



        66. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Корніюку В.В. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

        67. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Якимчуку В.В. 

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

        68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Костечко О.М. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Коляді Л.Ф. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Ящуку О.М. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

         72. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Сіньковій Л.В. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

        73. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Іванюк Л.О. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

         74. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Ліхван В.Й. 

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         75. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Корніюку В.В. 

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   



          76. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Романюку Л.В. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

          77. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для облаштування пішохідних та велосипедних доріжок ДП «Служба 

місцевих автомобільних доріг у Волинській області»  

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         78. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в 

постійне користування земельної ділянки для обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій релігійній громаді Успіння Пресвятої Богородиці с.Радомишль.  

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в 

постійне користування земельної ділянки для обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій релігійній громаді Воздвиження Хреста Господнього с. Коршів.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

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

встановлення меж земельної ділянки гр.Гончарову В.В.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

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

встановлення меж земельної ділянки гр.Сесюк В.В.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

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

встановлення меж земельної ділянки гр.Кривчуку В.І. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

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

встановлення меж земельної ділянки гр.Скопюку І.Ф. та гр.Скопюку О.І.  

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

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

встановлення меж земельної ділянки гр.Локачуку А.В. та гр.Локачук Л.М. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

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

встановлення меж земельної ділянки гр. Зайчику Б.Б.  



                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          86. Про найменування вулиць. 

               Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         87. Про надання дозволу на розроблення плану детального планування житлового 

кварталу в с.Полонка. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          88. Про надання дозволу на припинення договору оренди земельної ділянки гр. 

Рудецькому В.С. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.     

          89. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади 

Боратинської сільської ради земельної ділянки.   

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          90. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади 

Боратинської сільської ради земельної ділянки.   

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.    

          91. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади 

Боратинської сільської ради земельної ділянки.   

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.    

           92. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади Боратинської сільської ради земельної ділянки.   

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.     

           93. Про надання у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд Шабалі Р.І. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.     

           94. Про надання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства Шабалі Р.І. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           95. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мельничуку М.М., гр. 

Морозюк О.М. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.    



           96. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мельничуку М.М., гр. 

Морозюк О.М. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.    

           97. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           98. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського  

господарства. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           99. Про відмову в наданні земельної ділянки для розведення бджіл Орловському В.І. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         100. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          101. Про відмову в наданні в користування (оренду) земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства Лінковій Н.П. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          102. Про відмову в наданні дозволу на розроблення детальних планів 

території земельних ділянок (цільове призначення яких змінюється) 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          103. Про відмову в затвердженні детального плану території земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється) Корольову А.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          104. Про відмову у внесення в списки на отримання кредиту Зімосі Н.П. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          105. Про відмову в поновленні (продовженні) договору оренди 

земельної ділянки Кузю В.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          106. Про відмову у затвердженні проєктів землеустрою щодо відведення і надання 

земельних ділянок у власність   

Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.    

           107. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення і надання 

земельної ділянки у власність Андрощуку О.С.  



Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.    

           108. Про відмову в наданні земельної ділянки в оренду Джулінському Л.Л. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         109. Про перенесення розгляду заяв щодо надання дозволу на розроблення  

детальних планів території земельних ділянок 

Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.    

         110. Про перенесення розгляду заяви ТзОВ «Луцька Аграрна Компанія» 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         111. Про перенесення розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок для  

індивідуального садівництва 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         112. Про перенесення розгляду заяви Бесараба С.А. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         113. Про перенесення розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         114. Про перенесення розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок для  

ведення особистого селянського господарства. 

Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.    

         115. Про перенесення розгляду заяв щодо надання дозволу на будівництво  

акумулятивної споруди. 

Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.    

         116. Про перенесення розгляду заяв про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення і надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         117. Про перенесення розгляду заяв про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення і надання земельних ділянок у власність для індивідуального 

садівництва. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.    

         118. Про перенесення розгляду заяви про надання дозволу на складання 

технічної документації Бойко С.В. 

Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.    

         119. Про перенесення розгляду заяви про надання дозволу на складання 

технічної документації Рихлюку П.А. 

Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         120. Про перенесення розгляду заяви про затвердження технічної  

документації Гошка П.М. 



Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

         121. Про перенесення розгляду заяв про затвердження технічної  

документації  

Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

         122. Про внесення змін до рішення Гіркополонківської сільської ради від 30.09.2020 

№ 21/26 «Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу в оренду 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувана частка (пай))» 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

          123. Про внесення змін до рішення Гіркополонківської сільської ради від 30.09.2020 

№ 21/27 «Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу в оренду 

земельної ділянки сільськогосподарського  призначення (невитребувана частка (пай))» 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

          124. Про внесення змін до рішення Гіркополонківської сільської ради від 30.09.2020 

№ 21/28 «Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу в оренду 

земельної ділянки сільськогосподарського  призначення (невитребувана частка (пай))» 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.  

             125. Про внесення змін до рішення Гіркополонківської сільської ради від 30.09.2020 

№ 21/29 «Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу в оренду 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувана частка (пай))» 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

             126. Про внесення змін до рішення Гіркополонківської сільської ради від 30.09.2020 

№ 21/30 «Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу в оренду 

земельної ділянки сільськогосподарського  призначення (невитребувана частка (пай))» 

                      Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

             127. Про внесення змін до рішення Гіркополонківської  сільської ради від 30.09.2020 

№ 21/31«Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу в оренду 

земельної ділянки сільськогосподарського  призначення (невитребувана частка (пай))» 

                      Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

              128. Про внесення змін до рішення Гіркополонківської сільської ради від 

30.09.2020 № 21/32 «Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 

в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувана частка 

(пай))» 

                      Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

              129. Про внесення змін до рішення Гіркополонківської сільської ради від 

30.09.2020 № 21/33 «Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 



в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувана частка 

(пай))» 

                       Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

               130. Про внесення змін до рішення Гіркополонківської сільської ради від 

30.09.2020 № 21/34 «Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 

в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувана частка 

(пай))» 

                       Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

               131. Про внесення змін до рішення Гіркополонківської сільської ради від 

30.09.2020 № 21/35 «Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 

в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувана частка 

(пай))» 

                       Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

               132. Про внесення змін до рішення Гіркополонківської сільської ради від 

30.09.2020 № 21/36 «Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 

в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувана частка 

(пай))» 

                       Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

               133. Про внесення змін до рішення Гіркополонківської сільської ради від 

30.09.2020 № 21/37 «Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 

в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувана частка 

(пай))» 

                       Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

               134. Про внесення змін до рішення Гіркополонківської сільської ради від 

30.09.2020 № 21/38 «Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 

в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувана частка 

(пай))» 

                       Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

               135. Про внесення змін до рішення Гіркополонківської сільської ради від 

30.09.2020 № 21/39 «Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 

в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувана частка 

(пай))» 

                       Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.  

               136. Про внесення змін до рішення Гіркополонківської сільської ради від 

30.09.2020 № 21/40 «Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 

в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувана частка 

(пай))» 



                       Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

               137. Про підготовку лотів до проведення земельних торгів. 

                       Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.  

               138. Про перенесення розгляду заяви Дудас В.М.  

                       Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК  

 


