
            

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

23.квітня.2021 року №  6/8 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Романчуку Ю.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Романчуку  Юрію Сергійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

                                                        В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Романчуку Юрію Сергійовичу площею 0,1432 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0046    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1432 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0046, гр. Романчуку Юрію Сергійовичу  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,1432 га  гр.Романчуку Юрію Сергійовичу  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   Ярославу 

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                           Сергій ЯРУЧИК        

Алла Сафонова                                                                       



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року № 6/ 9 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Шемчук М.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Шемчук 

Марії Сергіївні  та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Шемчук 

Марії Сергіївні площею 0,2270 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  

Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:0045    для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2270 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0045, гр. Шемчук Марії Сергіївні для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,2270 га  гр. Шемчук Марії Сергіївні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   Ярославу 

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Алла Сафонова 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року №  6/10 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Щегельському В.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Щегельському Вадиму Павловичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

             1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Щегельському Вадиму Павловичу площею 0,1457 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Новостав  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0011    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1457 га, кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0011, гр. Щегельському Вадиму Павловичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,1457 га  гр. Щегельському Вадиму Павловичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   Ярославу 

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                           Сергій ЯРУЧИК        

Алла Сафонова                                                                        



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року № 6/11 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Канюці Н.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Канюці 

Наталії Петрівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

                                                        В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Канюці 

Наталії Петрівні площею 0,1500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  

Новостав  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:03:001:0010    для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1500 га кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0010 гр.Канюці Наталії Петрівні для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,1500 га  гр. Канюці Наталії Петрівні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   Ярославу 

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Алла Сафонова                                                                      



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року №  6/12 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Мотлюк І.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Мотлюк 

Інні Петрівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Мотлюк 

Інні Петрівні площею 0,1103 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  

Новостав  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:03:001:0008    для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1103 га кадастровий  номер  

0722880700:03:001:0008 гр.Мотлюк Інні Петрівні  для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,1103 га  гр. Мотлюк Інні Петрівні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Начальнику відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки   Ярославу 

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Алла Сафонова                                                                      



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021  року №  6/13 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Веремчук А.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Веремчук 

Аліні Вікторівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Веремчук 

Аліні Вікторівні площею 0,2135 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  

Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:002:0023    для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2135 га кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0023   гр.Веремчук Аліні Вікторівні  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2135 га  гр.Веремчук Аліні Вікторівні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Спеціалісту  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки  Юлії 

Коваль  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Алла Сафонова                                                                       



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року № 6/14 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Вербицькому В.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Вербицькому Валерію Сергійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр 

Вербицькому Валерію Сергійовичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0033   для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

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

0722882900:01:002:0033 гр. Вербицькому Валерію Сергійовичу  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Вербицькому Валерію Сергійовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Спеціалісту  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки  Юлії 

Коваль  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Алла Сафонова                                                                       



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року № 6/15 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проектів землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельних   

ділянок  у  власність Карачьовій  О.О. 

 

         Розглянувши  проекти  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  

гр.Карачьовій Олександрі Олександрівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Карачьовій Олександрі Олександрівні площею 0,6564 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0051  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

            Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки 

гр. Карачьовій Олександрі Олександрівні площею 0,3000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  

яка  знаходиться  в  селі  Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0069  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,6564 га кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0051  та земельну ділянку площею 0,3000 га кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0069  гр. Карачьовій Олександрі Олександрівні  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,6564 га та на земельну ділянку площею 0,3000 га гр. Карачьовій Олександрі 

Олександрівні для  ведення  особистого селянського господарства 



          4. Спеціалісту  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки  Юлії 

Коваль  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Алла Сафонова                                                                       

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021  року № 6 /16 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Скопюк В.Ю. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Скопюк 

Вікторії Юріївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Скопюк 

Вікторії Юріївні площею 0,5297 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля), ),  яка  знаходиться  в  селі 

Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722883200:01:015:0002   для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5297 га кадастровий  номер  

0722883200:01:015:0002   гр.Скопюк Вікторіі Юріївні для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,5297 га  гр. Скопюк Вікторії Юріївні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Спеціалісту  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки  Юлії 

Коваль  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Алла Сафонова                                                                       



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня .2021 року № 6 /17 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Чубарко М.Ф. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Чубарко 

Марії Феодосіївні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Чубарко 

Марії Феодосіївні площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  

Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722883200:01:015:0001   для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

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

0722883200:01:015:0001  гр. Чубарко Марії Феодосіївні для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,1200 га  гр. Чубарко Марії Феодосіївні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Спеціалісту  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки  Юлії 

Коваль  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Алла Сафонова                                                                       



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021року № 6/18 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кордунову Д.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Кордунову Дмитру Віталійовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Кордунову 

Дмитру Віталійовичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 007.01 –малоповерхова забудова ),  

яка  знаходиться  в  селі  Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722883200:01:021:0001   для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

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

0722883200:01:021:0001 гр.Кордунову Дмитру Віталійовичу для  будівництва і 

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

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

площею  0,2500 га  гр. Кордунову Дмитру Віталійовичу для  будівництва і обслуговування 

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

          4. Спеціалісту  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки  Юлії 

Коваль  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Алла Сафонова                                                                       



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року  № 6/19 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Пливуну Н.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Пливуну 

Назарію Володимировичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Пливуну 

Назарію Володимировичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 007.01–малоповерхова забудова 

),  яка  знаходиться  в  селі  Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0071 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В  02.01. 

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

0722883200:01:021:0001 гр. Пливуну Назарію Володимировичу для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка).    

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

площею  0,2500 га  гр.Пливуну Назарію Володимировичу для будівництва і обслуговування 

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

          4. Спеціалісту  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки  Юлії 

Коваль  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Алла Сафонова                                                                       



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року № 6/20 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Цокалу Р.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Цокалу 

Руслану Валентиновичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Цокалу 

Руслану Валентиновичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля), ),  яка  знаходиться  

в  селі Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:002:0010   

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

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

0722882900:01:002:0010   гр. Цокалу Руслану Валентиновичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Цокалу Руслану Валентиновичу для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Спеціалісту  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки  Юлії 

Коваль  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Алла Сафонова                                                                       



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року № 6/21 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Головатюку О.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Головатюку Олександру Васильовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Головатюку Олександру Васильовичу  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля), ),  

яка  знаходиться  в  селі Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:015:0003   для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

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

0722882900:01:015:0003  гр. Головатюку Олександру Васильовичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Головатюку Олександру Васильовичу  для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Спеціалісту  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки  Юлії 

Коваль  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Алла Сафонова                                                                       



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року  № 6/22 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Крещуку В.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Крещуку 

Василю Вікторовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Крещуку 

Василю Вікторовичу площею 0,2291 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля), ),  яка  знаходиться  в  

селі Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:02:000:0020   

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2291 га  кадастровий  номер  

0722882900:02:000:0020 гр. Крещуку Василю Вікторовичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2291 га  гр. Крещуку Василю Вікторовичу для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Спеціалісту  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки  Юлії 

Коваль  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Алла Сафонова                                                                       



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року  № 6/23 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  гр.Денисюку Л.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Денисюку Леоніду Олександровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Денисюку 

Леоніду Олександровичу  площею 0,3430 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі  Радомишль Луцького району  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:01:002:2735   для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,3430 га кадастровий  номер  

0722885200:01:002:2735    гр. Денисюку Леоніду Олександровичу  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,3430 га  гр. Денисюку Леоніду Олександровичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки Ярославу 

Саченку   внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз                                                                    



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року  № 6/24 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  гр. Мирулюбовій Т.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Мирулюбовій Тетяні Василівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Мирулюбовій Тетяні Василівні  площею 0,5000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Радомишль Луцького району  Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722885200:01:001:0031   для  ведення  особистого селянського  

господарства. Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5000 га кадастровий  номер  

0722885200:01:001:0031   гр. Мирулюбовій Тетяні Василівні  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,5000 га  гр. Мирулюбовій Тетяні Василівні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

          4. Начальнику  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки Ярославу  

Саченку   внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз                                                                    



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року  № 6/25 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  гр. Калинович М.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Калинович Маргариті Володимирівні та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Калинович Маргариті Володимирівні  площею 0,3747 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Радомишль Луцького району  Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722885200:01:001:0023   для  ведення  особистого селянського  

господарства. Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,3747 га кадастровий  номер  

0722885200:01:001:0023    гр. Калинович Маргариті Володимирівні  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,3747 га  гр. Калинович  Маргариті Володимирівні для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки  Ярославу  

Саченку   внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз                                                                    



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року  №  6/26 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  гр. Мельничук М.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Мельничуку Миколі Михайловичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Мельничуку Миколі Михайловичу  площею 0,4058 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Романівка  Луцького району  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722885200:01:001:0023   для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,4058 га кадастровий  номер  

0722885200:01:001:0023  гр. Мельничуку Миколі Михайловичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,4058 га  гр.  Мельничуку Миколі Михайловичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Начальнику  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки Ярославу 

Саченку   внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз                                                                    

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року  № 6/27 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  гр. Скопюку Д.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Скопюку 

Дмитру Олександровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Скопюку 

Дмитру Олександровичу  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі  Коршів  Луцького району  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0059   для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

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

0722882900:01:001:0059   гр. Скопюку Дмитру Олександровичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Скопюку Дмитру Олександровичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Спеціалісту  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки Юлії  

Коваль   внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз                                                                    



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року  №  6/28 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  гр. Павлюку В.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Павлюку 

Володимиру Миколайовичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Павлюку 

Володимиру Миколайовичу площею 0,3000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів  Луцького району   кадастровий  номер  0722882900:01:001:0075 

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

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

0722882900:01:001:0075 гр. Павлюку Володимиру Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,3000 га  гр. Павлюку Володимиру Миколайовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

          4. Спеціалісту  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки Юлії 

Коваль  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз                                                                    



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року   №  6/29 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  гр. Леднєвій Ю.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Леднєвій 

Ю.М. та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Леднєвій 

Юлії Миколаївні  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  

Коршів  Луцького району   кадастровий  номер  0722882900:01:005:0004 для ведення  

особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція  А 01.03. 

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

0722882900:01:005:0004  гр. Леднєвій Юлія Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Леднєвій Юлії Миколаївні для   ведення  особистого селянського 

господарства. 

          4. Спеціалісту  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки Юлії 

Коваль  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз                                                                    



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року  № 6/30 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  гр. Риковському О.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Риковському О.П. та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  

Риковському Олегу Петровичу  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів  Луцького району   кадастровий  номер  0722882900:01:002:0014 

для ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А 01.03. 

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

0722882900:01:002:0014 гр. Риковському Олегу Петровичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Риковському Олегу Петровичу для   ведення  особистого селянського 

господарства. 

          4. Спеціалісту  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки Юлії 

Коваль  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз                                                                    

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року  № 6/31 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  гр. Головачовій А.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Головачовій А.А. та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, природокористування, 

сільського господарства та екології, сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Головачовій Ангеліні Андріївні  площею 0,2344 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів  Луцького району   кадастровий  номер  0722882900:01:001:0058 

для ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2344 га кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0058  гр. Головачовій Ангеліні Андріївні   для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2344 га  гр. Головачовій Ангеліні Андріївні для   ведення  особистого 

селянського господарства. 

          4. Спеціалісту  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки Юлії 

Коваль  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз                                                                    



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021 року  № 6/32 

     с.Боратин 

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  гр. Сідморозу М.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Сідморозу Максиму Олександровичу та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 118, 121, 186  Земельного  

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

враховуючи  позитивне  рішення плстійної  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

        1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Сідморозу 

Максиму Олександровичу  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі  Коршів  Луцького району   кадастровий  номер  0722882900:01:001:0029 для ведення  

особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  

секція  А 01.03. 

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

0722882900:01:001:0029  гр. Сідморозу Максиму Олександровичу  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Сідморозу Максиму Олександровичу для   ведення  особистого 

селянського господарства. 

          4. Спеціалісту  відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки Юлії 

Коваль  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок                                                                    



 

                                             БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Восьмого скликання 

                    Р І Ш Е Н Н Я  

23 квітня 2021 року  № 6/33 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Ярмольчуку В.К. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Ярмольчуку Володимиру Корнійовичу, 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, природокористування, сільського господарства та 

екології сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Ярмольчуку Володимиру Корнійовичу площею 

0,1700 га,  яка розташована в с.Новостав  Луцького району  Волинської області  для 

будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Кадастровий номер  0722880700:01:001:8854. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,1700 га, кадастровий 

номер  0722880700:01:001:8854 гр. Ярмольчуку Володимиру Корнійовичу для  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. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки  сільської 

ради Ярославу Саченку 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, природокористування, сільського господарства та екології. 
 

 

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

   Алла Сафонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня 2021року  № 6/34 

  с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) 

Щербаковій Л.А. 

 

         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) гр. Щербаковій Людмилі Адамівні, відповідно до  п.34 ст.26 

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

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

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

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

земельних  відносин, природокористування, сільського господарства та екології сільська 

рада  

В И Р І Ш И Л А: 

          1. Затвердити  розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється)  гр. Щербаковій Людмилі Адамівні  площею 0,1754 

га,  яка розташована в с.Гірка Полонка  Луцького району  Волинської області  для 

будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Кадастровий номер  0722881600:01:001:0263. 

         2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки площею 0,1754 га, кадастровий 

номер  0722881600:01:001:0263 гр. Щербаковій Людмилі Адамівній для  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  відділу земельних ресурсів , кадастру і екологічної безпеки Юлії 

Коваль  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, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

  Сільський   голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК       

  Алла Сафонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

РІШЕННЯ 

23 квітня 2021 року №  6/35 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Карачьовій О.О. 

 

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександрівні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  яка  

знаходиться в с.Лаврів, Луцького району, Волинської області кадастровий  номер  

0722883200:01:001:3656 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) . Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В.02.01. 

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

0722883200:01:001:3656 гр. Карачьовій Олександрі Олександрівні  для будівництва та 

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

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

площею 0,2500 га  гр. Карачьовій Олександрі Олександрівні для будівництва та 

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

        4.   Спеціалісту відділу земельних відносин, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Юлії  Коваль   внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

РІШЕННЯ 

23 квітня 2021 року  №  6/36 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Семенюку В.Ф. 

 

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Федоровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Федоровичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  яка  

знаходиться в с.Лаврів , Луцького району, Волинської області кадастровий  номер  

0722883200:01:001:3621 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) . Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В.02.01. 

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

0722883200:01:001:3621  гр. Семенюку Володимиру Федоровичу  для будівництва та 

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

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

площею 0,2500 га  гр. Семенюку Володимиру Федоровичу для будівництва та 

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

        4.   Спеціалісту відділу земельних відносин, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Юлії Коваль   внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК    
Марина Мороз 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

РІШЕННЯ 

23 квітня 2021 року  № 6/37 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Хвень В.М. 

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)   гр. Хвеню Валентину 

Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) гр. Хвеню Валентину 

Михайловичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  яка  

знаходиться в с. Коршів , Луцького району, Волинської області кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0022 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) . Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В.02.01. 

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

0722882900:01:002:0022  гр. Хвеню Валентину Михайловичу  для будівництва та 

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

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

площею 0,2500 га  гр. Хвеню Валентину Михайловичу для будівництва та обслуговування 

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

        4.   Спеціалісту відділу земельних відносин, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Юлії Коваль   внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

РІШЕННЯ 

23 квітня 2021 року  №  6/38 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Близнюк В.І. 

 

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Іванівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Іванівні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  яка  

знаходиться в с. Коршів , Луцького району, Волинської області кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0069 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) . Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В.02.01. 

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

0722882900:01:001:0069 гр. Близнюк Валентині Іванівні  для будівництва та 

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

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

площею 0,2500 га  гр. Близнюк Валентині Іванівні для будівництва та обслуговування 

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

        4.   Спеціалісту відділу земельних відносин, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Юлії Коваль   внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

РІШЕННЯ 

23 квітня 2021 року № 6/39 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Панасюк І.П. , гр. Панасюку Р.П. 

 

 

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)   гр. Панасюк Іванні Петрівні 

, гр. Панасюку Руслану Петровичу  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 

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, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) гр. Панасюк Іванні Петрівні, 

гр. Панасюку Руслану Петровичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться в с. Коршів , вул.Зелена , 25,  Луцького району, Волинської 

області кадастровий  номер  0722882900:01:001:0070 для будівництва та обслуговування 

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

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В.02.01. 

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

0722882900:01:001:0070 гр. Панасюк Іванні Петрівні , гр. Панасюку Руслану Петровичу для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).    

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

площею 0,2500 га  гр.Панасюк Іванні Петрівні , гр. Панасюку Руслану Петровичу  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) . 



        4.   Спеціалісту відділу земельних відносин, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Юлії  Коваль   внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021 року №  6/40 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Коляді І.Ф.,гр. Коляді Л.Ф. 

 

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)   гр. Коляді Івану 

Федоровичу( ½ частка), гр.Коляді Леоніду Федоровичу(1/2 частка)  для будівництва та 

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

та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, природокористування, сільського господарства та 

екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) )   гр. Коляді Івану 

Федоровичу( 1/2частка), гр.Коляді Леоніду Федоровичу( 1/2 частка)  (спільна часткова 

власність)  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  яка  

знаходиться в с. Гірка Полонка,   Луцького району, Волинської області кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0012 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) . Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В.02.01. 

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

кадастровий  номер  0722881600:01:001:0012   гр. Коляді Івану Федоровичу( 1/2частка), 

гр.Коляді Леоніду Федоровичу( 1/2 частка)  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).    

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

площею 0,2500 га  гр. Коляді Івану Федоровичу( 1/2частка), гр.Коляді Леоніду Федоровичу   

( 1/2 частка)  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) . 



        4.   Спеціалісту відділу земельних відносин, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Юлії Коваль   внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

РІШЕННЯ 

23 квітня 2021 року №  6/41 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Шемчук М.С., гр. Романчук Ю.С. 

 

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)   гр. Шемчук Марії Сергіївні 

(1/2частка), гр. Романчуку Юрію Сергійовичу (1/2 частка)  для будівництва та 

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

та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, природокористування, сільського господарства та 

екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)    гр. Шемчук Марії Сергіївні( 

1/2частка), гр.Романчуку Юрію Сергійовичу ( 1/2 частка)  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 

007.01 – малоповерхова забудова),  яка  знаходиться в с. Боратин, Луцького району, 

Волинської області кадастровий  номер  0722880700:01:001:0034 для будівництва та 

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

. Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В.02.01. 

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

кадастровий  номер  0722880700:01:001:0034  гр. Шемчук Марії Сергіївні( 1/2частка), 

гр.Романчуку Юрію Сергійовичу ( 1/2 частка)    для будівництва та обслуговування 

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

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

площею 0,2500 га гр. Шемчук Марії Сергіївні( 1/2частка), гр.Романчуку Юрію Сергійовичу   

( 1/2 частка)   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) . 



        4.   Начальнику відділу земельних відносин, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Саченок Ярославу  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

РІШЕННЯ 

23 квітня 2021 року №  6/42 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Никитюк М.П. 

 

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)   гр. Никитюк  Марії  Павлівні  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та  керуючись  ст. ст. 12, 40, 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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) гр. Никитюк  Марії  Павлівні   

площею 0,2137 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  яка  знаходиться в  

с. Гірка Полонка , Луцького району, Волинської області кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0011 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) . Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  В.02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2137 га  кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0011 гр. Никитюк  Марії  Павлівні  для будівництва та обслуговування 

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

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

площею 0,2137 га  гр. Никитюк  Марії  Павлівні  для будівництва та обслуговування 

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

        4.   Спеціалісту відділу земельних відносин, кадастру і екологічної безпеки сільської 

ради Юлії Коваль   внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Марина Мороз 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня   2021 року  №  6/43 

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Зінчук  С.М.  

 

         Розглянувши заяву гр. Зінчук Світлани  Миколаївни  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  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, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

              1. Дати дозвіл  гр. Зінчук Світлані  Миколаївні на розроблення   детального  плану 

території  власної  земельної ділянки площею 0,0300 га кадастровий номер 

0722880700:01:001:0413  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, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК                   

Людмила  Сахан 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/44 

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Тарасюку  Ю.М.  

 

         Розглянувши заяву гр. Тарасюка  Юрія  Миколайовича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

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

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

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

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

              1. Дати дозвіл  гр. Тарасюку  Юрію  Миколайовичу  на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки площею 0,0802 га  кадастровий номер 

0722880700:04:001:2599 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, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК                   

Людмила  Сахан 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня   2021 року  №  6/45 

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Тарасюку  Ю.М.  

 

         Розглянувши заяву гр. Тарасюка  Юрія  Миколайовича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

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

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

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

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

              1. Дати дозвіл  гр. Тарасюку  Юрію  Миколайовичу  на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки кадастровий номер 0722880700:04:001:2257 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, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК                   

Людмила  Сахан 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня   2021 року №  6/46 

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Тарасюку  Ю.М.  

 

         Розглянувши заяву гр. Тарасюка  Юрія  Миколайовича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

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

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

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

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

              1. Дати дозвіл  гр. Тарасюку  Юрію  Миколайовичу  на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки кадастровий номер 0722880700:04:001:2633 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, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК                   

Людмила  Сахан 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня   2021 року №  6/47 

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Тарасюку  Ю.М.  

 

         Розглянувши заяву гр. Тарасюка  Юрія  Миколайовича  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

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

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

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

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

              1. Дати дозвіл  гр. Тарасюку  Юрію  Миколайовичу  на розроблення   детального  

плану території власної  земельної ділянки площею 0,0802 га  кадастровий номер 

0722880700:04:001:2634 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, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК                   

Людмила  Сахан 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня   2021 року  №  6/48 

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Куліш О.С.  

 

         Розглянувши заяву гр. Куліш  Олени Сергіївни  про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території  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, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

              1. Дати дозвіл  гр. Куліш  Олені  Сергіївні  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,1320 га  кадастровий номер 

0722880700:01:001:8286  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, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК                   

Людмила  Сахан 

        



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня   2021 року №  6/49 

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для реконструкції навісу рампи  

під склад засобів захисту рослин ТзОВ 

«Волинь-зерно-продукт».  

 

         Розглянувши заяву ТзОВ «Волинь-зерно-продук»  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  реконструкції навісу 

рампи під склад засобів захисту рослин  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, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

              1. Дати дозвіл  ТзОВ «Волинь-зерно-продук»  на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,7659 га  кадастровий номер 

0722880700:04:001:0788  для реконструкції навісу рампи під склад засобів захисту рослин  

в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  реконструкції навісу рампи 

під склад засобів захисту рослин  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, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК                   

Людмила  Сахан 

     



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня   2021 року  №  6/50 

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Цихоцькій Г.П.  

 

         Розглянувши заяву гр. Цихоцької  Галини  Петрівни про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

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

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

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

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

              1. Дати дозвіл  гр. Цихоцькій  Галині  Петрівні на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,0452 га  кадастровий номер 

0722880300:02:001:0062  для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

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

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Городище 

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, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК                   

Людмила  Сахан 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                                                 

                                                             Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року № 6/51  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Гончарову В.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Гончарова Володимира Вікторовича  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, природокористування, сільського господарства 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. Гончарову  Володимиру  Вікторовичу  площею 0,2000 га  для  

ведення особистого селянського господарства в селі Боратин за рахунок земель сільської 

ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Гончарову В.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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

                   Р І Ш Е Н Н Я  

23  квітня   2021 року  № 6/52  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Сесюк В.В. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Сесюк  Віри Василівни  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, природокористування, сільського господарства 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. Сесюк  Вірі  Василівні  площею 0,2000 га  для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Боратин за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр.Сесюк В.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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року  № 6/53  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Босаку П.Д. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Босака  Петра  Даниловича  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, природокористування, сільського господарства 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. Босаку  Петра  Даниловича   площею 0,3000 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Боратин за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр.Босаку П.Д. 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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                  

                                                             Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року  № 6/54 

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Босаку П.П. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Босака  Павла  Петровича  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, природокористування, сільського господарства 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. Босаку  Павлу  Петровичу  площею 0,2000 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Боратин за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр.Босаку П.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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року № 6/55  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Босаку П.П. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Босака  Петра  Петровича  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, природокористування, сільського господарства 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. Босаку  Петру  Петровичу  площею 0,2000 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Боратин за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр.Босаку П.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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



                  

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                                           

                                                             Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року  № 6/56  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Босаку О.П. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Босака  Олега  Петровича  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, природокористування, сільського господарства 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. Босаку  Олегу Петровичу  площею 0,1500 га  для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Боратин за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр.Босаку 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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року № 6/57  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Мазунік К.П. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Мазунік  Катерини  Петрівни  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, природокористування, сільського господарства 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. Мазунік  Катерині  Петрівні  площею 0,2000 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Боратин за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр.Мазунік  К.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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року № 6/58 

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Франчуку А.О. 

  

       Розглянувши  заяву гр. Франчука Андрія  Олеговича  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, природокористування, сільського господарства 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. Франчуку Андрію  Олеговичу  площею 0,0600 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Боратин за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр.Франчуку  А.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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року № 6/59  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Варголяк Н.М. 

  

       Розглянувши  заяву гр. Варголяк  Наталії Миколаївни  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, природокористування, сільського господарства 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. Варголяк  Наталії  Миколаївни  площею 0,1000 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Боратин за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Варголяк Н.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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року № 6/60  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Зайчику Б.Б. 

  

       Розглянувши  заяву гр. Зайчика  Богдана  Богдановича  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, природокористування, сільського господарства 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. Зайчику  Богдану  Богдановичу площею 0,1000 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Боратин за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Зайчику  Б.Б. 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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня  2021 року  № 6/61  

с.Боратин   

  

Про  погодження поточних індивідуальних 

технологічних нормативів використання питної  

води ПрАТ «Гнідавський цукровий завод». 

 

          Розглянувши клопотання ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» щодо погодження 

поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води та 

керуючись  ст. 30  Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні”,  ст.40 Водного 

Кодексу України, ст.29 Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”, 

наказами  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 25.06.2014 № 179 “Про затвердження Порядку розроблення та 

затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які 

надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення»”, від 

25.06.2014 №181 “Про затвердження Методики розрахунку технологічних витрат питної 

води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або 

водовідведення”, з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів,  

сільська   рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Погодити індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для              

ПрАТ «Гнідавський цукровий завод»  терміном на 5 років згідно з додатком. 

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

комунальної власності, житлово-комунального господарства , благоустрою, 

енергозбереження  та будівництва. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року  № 6/62  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Ліхвану М.І. 

  

       Розглянувши  заяву гр. Ліхвана  Миколи  Івановича  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, природокористування, сільського господарства 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. Ліхвану  Миколі  Івановичу  площею 0,1500 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Голишів  за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Ліхвану М.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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року  № 6/63  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Наконечній А.П. 

  

       Розглянувши  заяву гр. Наконечної Антоніни  Петрівни  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Городище  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, природокористування, сільського господарства 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. Наконечній Антоніні  Петрівні площею 0,1000 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Городище  за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Наконечній А.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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року  № 6/64  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Шевчук О.А. 

  

       Розглянувши  заяву гр. Шевчук  Олени Анатоліївни  про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Городище  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, природокористування, сільського господарства 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. Шевчук  Олені Анатоліївні  площею 0,05 га  для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Городище  за рахунок земель сільської ради  не наданих у 

власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Шевчук  О.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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року  № 6/65  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Приймаченку С.Ю. 

  

       Розглянувши  заяву гр. Приймаченка  Сергія  Юрійовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Городище  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, природокористування, сільського господарства 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. Приймаченку  Сергію  Юрійовичу  площею 0,2000 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Городище  за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Приймаченку С.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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року  № 6/66  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Корніюку  В.В. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Корніюка  Володимира  Вікторовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Вербаїв   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, природокористування, сільського господарства 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. Корніюку  Володимиру  Вікторовичу   площею 0,3000 га  для  

ведення особистого селянського господарства в селі Вербаїв  за рахунок земель сільської 

ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Корніюку В.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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року № 6/67  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Якимчуку В.В. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Якимчука  Віталія  Валентиновича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Коршовець   для  

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

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

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

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства 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. Якимчуку  Віталію  Валентиновичу  площею 0,2000 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Коршовець  за рахунок земель сільської ради  

не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Якимчуку В.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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року  № 6/68  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Костечко  О.М. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Костечко  Олени  Миколаївни  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Гірка  Полонка    

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, природокористування, сільського господарства 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. Костечко  Олені  Миколаївні площею 0,2000 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Гірка Полонка за рахунок земель сільської ради  

не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Костечко О.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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року  № 6/69  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Коляді І.Ф. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Коляди  Івана  Федоровича  про надання   дозволу  на   розробку  

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Гірка  Полонка    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, природокористування, сільського господарства 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. Коляді  Івану  Федоровичу  площею 0,07  га  для  ведення особистого 

селянського господарства в селі Гірка Полонка за рахунок земель сільської ради  не наданих 

у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Коляді  І.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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року  № 6/70  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Коляді Л.Ф. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Коляди  Леоніда  Федоровича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Гірка  Полонка    

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, природокористування, сільського господарства 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. Коляді  Леоніду  Федоровичу  площею 0,07  га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі Гірка Полонка за рахунок земель сільської ради  

не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Коляді  Л.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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23  квітня   2021 року  № 6/71  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Ящуку О.М. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Ящука  Олександра  Миколайовича  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, природокористування, сільського господарства 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. Ящуку  Олександру  Миколайовичу  площею 0,1400  га  для  ведення 

особистого селянського господарства в селі  Боратин  за рахунок земель сільської ради  не 

наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Ящуку О.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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/72  

с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Сіньковій Л.В. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Сінькової  Людмили  Василівни про надання   дозволу   на   

розроблення   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», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства 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. Сіньковій  Людмилі  Василівні площею 0,1200 га,  для   будівництва   

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

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

         2. Гр. Сіньковій Л.В. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан                                                                            



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року №  6/73  

с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Іванюк  Л.О. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Іванюк  Людмили  Олександрівни про надання   дозволу   на   

розроблення   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», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства 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. Іванюк  Людмилі  Олександрівні  площею 0,1200 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  

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

користування. 

         2. Гр. Іванюк Л.О. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан                                                                            



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року №  6/74  

с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Ліхван В.Й. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Ліхван  Валентини Йосипівни про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Голишів 

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», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства 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. Ліхван  Валентині  Йосипівні   площею 0,2500 га,  для   будівництва   

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

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

         2. Гр. Ліхван В.Й. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

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, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан                                                                            



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/75  

с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Корніюку В.В. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Корніюка  Володимира  Вікторовича  про надання   дозволу   

на   розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі 

Мстишин 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», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Корніюку  Володимиру  Вікторовичу   площею 0,1500 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  

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

користування. 

         2. Гр. Корніюку В.В. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  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, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан                                                                            



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/76  

с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд Романюку Л.В. 

 

         Розглянувши  заяву гр. Романюка Леоніда  Віталійовича  про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Гірка 

Полонка 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», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Романюку Леоніду  Віталійовичу  площею 0,2500 га,  для   

будівництва   та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських   будівель  і споруд  

в селі Гірка Полонка за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не переданих 

в користування. 

         2. Гр. Романюку Л.В. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  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, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан                                                                            



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/77  

с.Боратин    

 

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»  

 

         Розглянувши  клопотання ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській 

області» про надання   дозволу   на   розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки площею 4 217 кв.м. в селі Рованці, що знаходиться впритул до проїзджої 

частини дороги місцевого значення О 030849 Луцьк-Рованці та О 030850 Боратин-Вербаїв-

Лучиці  для надання в постійне користування для  облаштування пішохідних та 

велосипедних доріжок, та   керуючись   ст. 12,  123, 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, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська    рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної  

ділянки ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області»  площею  

4 217 кв.м,  що знаходиться впритул до проїзджої частини дороги місцевого значення  

О 030849 Луцьк-Рованці та О 030850 Боратин-Вербаїв-Лучиці для надання в постійне 

користування для  облаштування пішохідних та велосипедних доріжок  в селі Рованці  за 

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

         2. ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області»  розробити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  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, природокористування, сільського господарства та 

екології  

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року №  6/78  

с.Боратин    

 

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.  
 

         Розглянувши  заяву релігійної громади  «Успіння  Пресвятої Богородиці» 

с.Радомишль про надання   дозволу   на   розроблення  проекту  землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної  ділянки площею 0,2500 га   в селі Радомишль  

для обслуговування будівель громадських та релігійних організацій  та   керуючись   ст. 12,  

123, 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, природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення в постійне 

користування земельної  ділянки релігійній громаді «Успіння  Пресвятої Богородиці» села 

Радомишль  площею 0,2500 га   для  обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій  в селі Радомишль  за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не 

переданих в користування. 

         2. Релігійній громаді «Успіння  Пресвятої Богородиці» села Радомишль розробити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  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, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/79  

с.Боратин    

 

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.  

 

         Розглянувши  заяву релігійної громади  «Воздвиження  Хреста Господнього» с. 

Коршів про надання   дозволу   на   розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення в 

постійне користування земельної  ділянки площею 0,3500 га   в селі Коршів  для 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій  та   керуючись   ст. 12,  123, 

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, природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  дозвіл  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо відведення в постійне 

користування земельної  ділянки релігійній громаді «Воздвиження  Хреста Господнього» 

села Коршів  площею 0,3500 га   для  обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій  в селі Коршів  за рахунок земель сільської ради не наданих у власність і не 

переданих в користування. 

         2. Релігійній громаді «Воздвиження  Хреста Господнього» села Коршів розробити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  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, природокористування, сільського господарства та 

екології.   

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/80  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки  гр.Гончарову В.В.  

 

          Розглянувши  заяву громадянина  Гончарова  Володимира Вікторовича про надання 

дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин та 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,  

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада                                         

В ИР І Ш И Л А : 

         1.Надати дозвіл громадянину  Гончарову  Володимиру  Вікторовичу  на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної  

ділянки ( присадибна земельна ділянка)  площею 0,2500 га,  що розташована в селі Боратин  

Боратинської сільської ради. 

         2. Громадянину  Гончарову  Володимиру  Вікторовичу  розробити технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та 

подати її на затвердження до  сільської ради. 

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

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

Сільський  голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/81  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки  гр.Сесюк В.В.  

          Розглянувши  заяву громадянки Сесюк  Віри Василівни про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Боратин та 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,  природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада       

В ИР І Ш И Л А : 

         1. Надати дозвіл громадянці Сесюк  Вірі Василівні  на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки (присадибна 

земельна ділянка)  площею 0,2500 га,  що розташована в селі Боратин  Боратинської 

сільської ради. 

         2. Громадянці  Сесюк  Вірі Василівні  розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на 

затвердження до  сільської ради. 

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

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

Сільський  голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021року  №  6/82  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки  гр.Кривчуку В.І.  

 

          Розглянувши  заяву громадянина  Кривчука Василя  Івановича  про надання дозволу 

на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Гірка Полонка та 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,  природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада                          

В ИР І Ш И Л А : 

         1.Надати дозвіл громадянину  Кривчуку  Василю  Івановичу  на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної  ділянки  

( присадибна земельна ділянка)  площею 0,1146 га,  що розташована в селі Гірка Полонка  

Боратинської сільської ради. 

         2. Громадянину  Кривчуку  Василю  Івановичу  розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на 

затвердження до  сільської ради. 

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

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

Сільський  голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року №  6/83  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки  гр.Скопюку І.Ф. та гр.Скопюку О.І.  

 

          Розглянувши  заяву громадян: Скопюка Іллі Феодосійовича та Скопюка Олега Ілліча    

про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Цеперів та 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,  

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада                            

В ИР І Ш И Л А : 

         1. Надати дозвіл громадянам:  Скопюку Іллі Феодосійовичу та Скопюку Олегу Іллічу      

на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної  ділянки ( присадибна земельна ділянка)  площею 0,2500 га,  що розташована в 

селі Цеперів  Боратинської сільської ради. 

         2. Громадянам  Скопюку Іллі Феодосійовичу та Скопюку Олегу Іллічу  розробити 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки та подати її на затвердження до  сільської ради. 

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

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

  

Сільський  голова                                                                                       Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021року  №  6/84  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки  гр.Локачуку А.В. та гр.Локачук Л.М. 

 

          Розглянувши  заяву громадян: Локачука Андрія Валентиновича  та Локачук  Любові 

Микитівни  про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці та 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,  

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада                                 

В ИР І Ш И Л А : 

         1.Надати дозвіл громадянам: Локачуку  Андрію Валентиновичу  та Локачук  Любові 

Микитівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

( відновлення) меж земельної  ділянки ( присадибна земельна ділянка)  площею 0,1200 га,  

що розташована в селі Рованців  Боратинської сільської ради. 

         2. Громадянам  Локачуку  Андрію Валентиновичу  та Локачук  Любові Микитівні   

розробити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки та подати її на затвердження до  сільської ради. 

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

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/85  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки  гр. Зайчику Б.Б.  

 

          Розглянувши  заяву громадянина Зайчика Богдана Богдановича про надання дозволу 

на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Голишів та 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,  природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада                       

В ИР І Ш И Л А : 

         1.Надати дозвіл громадянину Зайчику Богдану Богдановичу  на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки 

(присадибна земельна ділянка)  площею 0,1200 га,  що розташована в селі Голишів  

Боратинської сільської ради. 

         2. Громадянину  Зайчику Богдану Богдановичу  розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та подати її на 

затвердження до  сільської ради. 

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

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.      

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/86  

с.Боратин    

 

Про найменування вулиць 

 

         Розглянувши пропозиції жителів нового масиву забудови села Новостав  відповідно 

до пункту 1 ст. 37  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

            1. Назвати вулицю в селі Полонка Луцького району Волинської області: вулиця 

Виробнича. 

            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальнику відділу 

земельних ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної безпеки Ярослава Саченка. 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Сахан 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/87  

с.Боратин    
 

Про надання дозволу на розроблення  

плану детального планування  

житлового кварталу в с.Полонка. 

        

            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,  

природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Дати дозвіл на розроблення  плану детального планування  житлового кварталу  в 

с. Полонка  Луцького району Волинської області. 

          2. План детального планування  житлового кварталу  в с.Полонка   подати на 

затвердження в установленому законом порядку. 

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

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК                       

Ярослав Саченок 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/88  

с.Боратин          

         

Про надання  дозволу на припинення  

договору оренди земельної ділянки  

гр.Рудецькому В.С. 

 

         Розглянувши заяву гр. Рудецького Володимира Степановича про надання дозволу на  

розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,06 га  для сінокосіння і випасання 

худоби, що знаходиться в селі Полонка від 04.02.2014, зареєстрованого згідно витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового 

права 12.06.2014, індексний номер: 13712435  та керуючись ст. 4,5,6 Закону України «Про 

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

93, 122, 124,186-1, 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, природокористування, сільського 

господарства та екології,   Боратинська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

          1. Надати дозвіл гр. Рудецькому Володимиру Степановичу на розірвання договору 

оренди земельної ділянки площею 0,0600 га, від 04.02.2014,кадастровий номер 

0722881600:03:001:3583, для сінокосіння і випасання худоби, що знаходиться в селі 

Полонка Луцького району Волинської області, зареєстрованого згідно витягу з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 12.06.2014, 

індексний номер: 13712435   

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

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК                                                             

Ярослав Саченок 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/89  

с.Боратин          

         

Про надання  згоди на прийняття  до 

комунальної власності територіальної 

громади Боратинської сільської ради  

земельної ділянки.   

 

         Розглянувши заяву громадянки Токарук  Лідії Никанорівни про відмову від права 

власності на земельну ділянку площею 1,5837 га, яка належить їй  на підставі державного 

акта  на право власності на земельну ділянку від 27 червня 2008 року  ЯД № 313122   та 

керуючись  п.34  ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні, ст.142  

Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії  з питань земельних 

відносин, планування території, природокористування, сільського господарства та екології,   

Боратинська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

       1. Дати згоду на прийняття до комунальної власності  територіальної громади  

Боратинської сільської ради земельної ділянки, що належить громадянці Токарук Лідії 

Никанорівні на підставі державного акту  на право власності на земельну ділянку від 27 

червня 2008 року  ЯД № 313122, площею 1,5837 га, кадастровий номер 

0722880700:05:000:2694. 

        2. Доручити начальнику  відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки 

Ярославу Саченку здійснити необхідні дії для  підготовки угоди про передачу до 

комунальної власності  територіальної громади Боратинської сільської ради земельної 

ділянки вказаної в пункті 1 даного рішення. 

        3. Витрати пов’язані з оформленням нотаріально посвідченої угоди про передачу  

територіальній громаді  Боратинської сільської ради земельної ділянки покладаються на 

заявника. 

         4. Державний акт на право власності  на земельну ділянку від 27 червня 2008 року  ЯД 

№ 313122 зареєстрований в Книзі  записів реєстрації державних актів  на право власності  

на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 

010807600556 визнати таким, що втратив чинність.                                                                                        



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

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК                                                             

Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року №  6/90  

с.Боратин          

         

Про надання  згоди на прийняття  до 

комунальної власності територіальної 

громади Боратинської сільської ради  

земельної ділянки.   

 

         Розглянувши заяву громадянина Зозулі  Анатолія  В’ячеславовича  про відмову від 

права власності на земельну ділянку площею 1,8203 га, яка належить йому  на підставі 

державного акту  на право власності на земельну ділянку від 27 червня 2008 року  ЯД № 

313120   та керуючись  п.34  ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні, ст.142  Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії  з 

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,   

Боратинська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

       1. Дати згоду на прийняття до комунальної власності  територіальної громади  

Боратинської сільської ради земельної ділянки, що належить громадянину Зозулі  Анатолію  

В’ячеславовичу на підставі державного акту  на право власності на земельну ділянку від 27 

червня 2008 року  ЯД № 313120, площею 1,8203 га, кадастровий номер 

0722880700:05:000:2692. 

        2. Доручити начальнику  відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки 

Ярославу Саченку здійснити необхідні дії для  підготовки угоди про передачу до 

комунальної власності  територіальної громади Боратинської сільської ради земельної 

ділянки вказаної в пункті 1 даного рішення. 

        3. Витрати пов’язані з оформленням нотаріально посвідченої угоди про передачу  

територіальній громаді  Боратинської сільської ради земельної ділянки покладаються на 

заявника. 

         4. Державний акт на право власності  на земельну ділянку від 27 червня 2008 року  ЯД 

№ 313120 зареєстрований в Книзі  записів реєстрації державних актів  на право власності  

на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 

010807600554 визнати таким, що втратив чинність.                                                                                        



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

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК                                                             

Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/91  

с.Боратин          

         

Про надання  згоди на прийняття  до 

комунальної власності територіальної 

громади Боратинської сільської ради  

земельної ділянки.   

 

         Розглянувши заяву громадянина Москвича Олександра Степановича   про відмову від 

права власності на земельну ділянку площею 1,7379 га, яка належить йому  на підставі 

державного акту  на право власності на земельну ділянку від 27 червня 2008 року  ЯД № 

313126   та керуючись  п.34  ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні, ст.142  Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії  з 

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,   

Боратинська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

       1. Дати згоду на прийняття до комунальної власності  територіальної громади  

Боратинської сільської ради земельної ділянки, що належить громадянину Москвичу 

Олександру Степановичу на підставі державного акту  на право власності на земельну 

ділянку від 27 червня 2008 року  ЯД № 313126, площею 1,7379 га, кадастровий номер 

0722880700:05:000:2698. 

        2. Доручити начальнику  відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки 

Ярославу Саченку здійснити необхідні дії для  підготовки угоди про передачу до 

комунальної власності  територіальної громади Боратинської сільської ради земельної 

ділянки вказаної в пункті 1 даного рішення. 

        3. Витрати пов’язані з оформленням нотаріально посвідченої угоди про передачу  

територіальній громаді  Боратинської сільської ради земельної ділянки покладаються на 

заявника. 

         4. Державний акт на право власності  на земельну ділянку від 27 червня 2008 року  ЯД 

№ 313120 зареєстрований в Книзі  записів реєстрації державних актів  на право власності  

на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 

010807600896 визнати таким, що втратив чинність.                                                                                        



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

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК                                                             

Ярослав Саченок 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/92  

с.Боратин          

         

Про надання  згоди на прийняття  до 

комунальної власності територіальної 

громади Боратинської сільської ради  

земельної ділянки.   

 

         Розглянувши заяву громадянина Пігули  Валерія  Антоновича   про відмову від права 

власності на  2/5  частки  земельної  ділянки  площею 1,5214 га, яка належить йому  на 

підставі свідоцтва про право на спадщину  за законом , серія та номер: 230 виданого 

20.11.2015 Приватним нотаріусом Луцького районного нотаріального округу Волинської 

області Москвич В.С.  та керуючись  п.34  ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні, ст.142  Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію 

постійної комісії  з питань земельних відносин,  природокористування, сільського 

господарства та екології,   Боратинська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

       1. Дати згоду на прийняття до комунальної власності  територіальної громади  

Боратинської сільської ради 2/5  частки  земельної  ділянки  площею 1,5214 га, що належить 

громадянину Пігулі  Валерію  Антоновичу  на підставі свідоцтва про право на спадщину  за 

законом, серія та номер: 230 виданого 20.11.2015 Приватним нотаріусом Луцького 

районного нотаріального округу Волинської області Москвич В.С., кадастровий номер 

0722880700:05:000:2695. 

        2. Доручити начальнику  відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки  

Ярославу Саченку здійснити необхідні дії для  підготовки угоди про передачу до 

комунальної власності  територіальної громади Боратинської сільської ради земельної 

ділянки вказаної в пункті 1 даного рішення. 

        3. Витрати пов’язані з оформленням нотаріально посвідченої угоди про передачу  

територіальній громаді  Боратинської сільської ради земельної ділянки покладаються на 

заявника. 

         4. Свідоцтво про право на спадщину  за законом, серія та номер: 230 видане Пігулі  

Валерію Антоновичу  20.11.2015 Приватним нотаріусом Луцького районного нотаріального 

округу Волинської області Москвич В.С.,  зареєстроване в Державному реєстрі речових 



прав на нерухоме майно 20.11.2015 за реєстраційним номером  205516607228 визнати 

таким, що втратило чинність.                                                                                        

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

земельних відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК                                                             

Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/93  

с.Боратин          

        

Про   надання  у власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Шабалі Р.І. 

       Розглянувши  заяву гр. Шабали  Руслани Ігорівни  про надання  у власність земельної 

ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в селі Озеряни  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, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська рада 

                                                         В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  у власність земельну ділянку для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  гр. Шабалі  Руслані  Ігорівні площею 

0,2500 га, кадастровий номер  0722880500:02:001:0773 в селі  Озеряни  Луцького  району  

Волинської області. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/94  

с.Боратин          

        

Про  надання  у власність земельної 

ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  Шабалі Р.І. 

 

       Розглянувши  заяву гр. Шабали  Руслани Ігорівни  про надання  у власність земельної 

ділянки  для ведення особистого селянського господарства  в селі Озеряни  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, природокористування, 

сільського господарства та екології, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати  у власність земельну ділянку для  ведення особистого селянського 

господарства гр. Шабалі  Руслані  Ігорівні площею 0,5642 га, кадастровий номер  

0722880500:02:001:0774 в селі  Озеряни  Луцького  району  Волинської області. 

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

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

РІШЕННЯ 

23 квітня 2021 року № 6/95 

  с.Боратин    

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Мельничуку М.М., гр. Морозюк О.М. 

 

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Михайловичу і гр. Морозюк  Ользі Михайлівні  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та  керуючись  

ст. ст. 12, 40, 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, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1.Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Михайловичу і гр. Морозюк  Ользі Михайлівні  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 007.01 – 

малоповерхова забудова),  яка  знаходиться в с. Романівка,  Луцького району, Волинської 

області кадастровий  номер  0722885200:02:001:0013 для будівництва та обслуговування 

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

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  В.02.01. 

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

0722885200:02:001:0013  гр. Мельничуку Миколі Михайловичу і гр. Морозюк  Ользі 

Михайлівні  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).    

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

площею 0,2500 га  гр. Мельничуку Миколі Михайловичу і гр. Морозюк  Ользі Михайлівні   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) . 



         4. Начальнику відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки  сільської 

ради Ярославу Саченку внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації, 

відповідно до п.2 цього рішення. 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

 23 квітня  2021 року № 6/96                                                                                                    

     с.Боратин 

 

Про виконання рішення Волинського  

окружного адміністративного суду від 

12.02.2021 щодо повторного розгляду 

заяви Плисюк Ольги Валентинівни від 

06.10.2020 про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2 га   

 

На виконання рішення Волинського  окружного адміністративного суду від 

12.02.2021 щодо повторного розгляду заяви Плисюк Ольги Валентинівни від 06.10.2020 про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га 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, 

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

1. Повторно розглянути заяву Плисюк Ольги Валентинівни від 06.10.2020 про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га. 

2. Відмовити Плисюк Ользі Валентинівні у наданні дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2 га, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових 

актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем 

землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування 

територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.  



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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології (Голова 

комісії –Петро Янюк). 

 

 

Сільський голова                                                          Сергій ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021 року № 6/97 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення проєктів 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 

проєктів 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, 

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр. Гололобову Сергію Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Черкесу Сергію Анатолійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Семенюку Деонисію Олександровичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с.  Боратин. 

Відмовити гр. Лисюку Владиславу Олександровичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,15 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с.  Боратин. 



Відмовити гр. Ярмолюк Світлані Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.  Боратин. 

Відмовити гр. Сесюку Віталію Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.  Боратин. 

Відмовити гр. Семенюку Борису Олександровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.  Боратин. 

Відмовити гр. Пігулі Дарині Андріївні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.  Боратин. 

Відмовити гр. Семіряковій Богдані Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,16 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Голишів. 

Відмовити гр. Личко Ользі В’ячеславівні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,24 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.  Боратин. 

Відмовити гр. Шмітт Карині Аблаївні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

території Луцького району Волинської області. 

Відмовити гр. Жовтовському Володимиру Григоровичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с.  Боратин або Новостав. 

Відмовити гр. Шапталі Андрію Сергійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.  Рованці. 

Відмовити гр. Шапталі Анастасії Сергіївні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.  Рованці. 

Відмовити гр. Невмержицькій Вікторії Олександрівні в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 



площею 0,12 – 0,15 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с.  Рованці. 

Відмовити гр. Кримчуку Вадиму Юрійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.  Городище. 

Відмовити гр. Ковальчук Олені Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.  Городище. 

Відмовити гр. Ковальчук Зоряні Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 – 0,12 

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

в с.  Баїв. 

Відмовити гр. Ковальчук Юлії Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.  Промінь. 

Відмовити гр. Корнійчук Альоні Георгіївні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25  га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.  Мстишин. 

Відмовити гр. Білецькому Едуарду Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25  га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.  Гірка Полонка, кадастрові номера 0722881600:01:001:3623, 0722881600:01:001:4121, 

0722881600:01:001:0961, 0722881600:01:001:0700. 

Відмовити гр. Абаніній Юлії Іванівні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25  га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.  Гірка Полонка, кадастрові номера 0722881600:02:001:0380, 0722881600:02:001:3795, 

0722881600:01:001:3551, 0722881600:01:001:0140. 

Відмовити гр. Кулішу Вадиму Олександровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10  га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Відмовити гр. Кізгорі Андрію Михайловичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12  га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Відмовити гр. Форманюк Аллі Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10  га для 

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

Гірка Полонка. 



Відмовити гр. Гримайлу Миколі Дмитровичу в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25  га для 

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

Ратнів. 

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

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021 року № 6/98 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського  

господарства. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання   дозволу на розроблення 

проєктів 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,  природокористування, 

сільського господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр. Зінчуку Роману Володимировичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,30 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці, вул. Веселкова. 

Відмовити гр. Новосаду Андрію Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,30 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці, вул. Веселкова. 

Відмовити гр. Андрійчуку Павлу Вікторовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,06 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Носику Дмитру Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0916 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин, що межує з його ділянкою з кадастровим 

номером 0722880700:01:001:1774. 

Відмовити гр. Гончарук Софії Олегівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,16 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці. 



Відмовити гр. Оксенчук Ользі Іванівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,30 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Кривдіку Антону Сергійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Романчук Лілії Валеріївні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,80 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рованці в оренду, що знаходиться біля її ділянки 

під забудову з кадастровим номерм 0722880700:04:001:6256. 

Відмовити гр. Опанасику Роману Анатолійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Зозулі Валентині Аркадіївні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,18 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Христюку Миколі Володимировичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Бубелі Галині Леонтіївні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,80 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Смаль Марії Василівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

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

особистого селянського господарства в с. Баїв. 

Відмовити гр. Смалю Олександру Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Баїв. 

Відмовити гр. Федину Антону Михайловичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Городище. 

Відмовити гр. Миронюк Катерині Олександрівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Коршовець. 

Відмовити гр. Миронюку Валерію Володимировичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства в с. Коршовець. 



Відмовити гр. Марчук Любові Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Вербаїв. 

Відмовити гр. Миронюку Володимиру Феофановичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства в с. Коршовець. 

Відмовити гр. Якимчуку Віталію Валентиновичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,20 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Коршовець, що знаходиться біля його 

ділянки з кадастровим номером 0722885100:06:000:4712. 

Відмовити гр. Кмитку Анатолію Івановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,80 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Парфелюку Миколі Володимировичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,50 га для ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Рябіїк Людмилі Василівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Лавринюк Олені Василівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Ткачук Тетяні Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,55 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Овлашевич Марії Юріївні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,30 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Чулянчику Івану Григоровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,50 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Оліярнику Володимиру Мироновичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,50 га для ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Антонюку Роману Сергійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,83 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Суховоля. 

Відмовити гр. Добринюку Юрію Володимировичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,50 га для ведення особистого селянського господарства в с. Суховоля. 



Відмовити гр. Оліярник Галині Михайлівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,50 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Камінському Ігорю Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,40 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Притолюку Сергію Леонідовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,50 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Гайдучику Петру Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,50 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Дячуку Віталію Віталійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,50 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Сидоруку Володимиру Миколайовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,50 га для ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Зелінському Артуру Тимуровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Суховоля. 

Відмовити гр. Хвеню Валентину Михайловичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,60 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Коршів. 

Відмовити гр. Старчевському Ігорю Івановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ратнів. 

Відмовити гр. Батеньовій Інні Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га та 0,35 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ратнів за рахунок земель, на наданих у 

власність та не переданих в користування. 

Відмовити гр. Батеньову Олексію Володимировичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 2,0 га та 0,45  га для ведення особистого селянського господарства в с. Ратнів за 

рахунок земель, на наданих у власність та не переданих в користування. 

Відмовити гр. Камінській Ірині Василівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ратнів. 



Відмовити гр. Камінському Сергію Григоровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ратнів. 

Відмовити гр. Рудь Галині Тимофіївні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ратнів. 

Відмовити гр. Корнійчуку Ярославу Дмитровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Полонка. 

Відмовити гр. Куліш Діані Русланівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,26 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Оздів. 

Відмовити гр. Самусько Сергію Вікторовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Оздів. 

Відмовити гр. Степанчикову Дмитру Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га для 

ведення особистого селянського господарства. 

Відмовити гр. Никитюк Тетяні Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лаврів. 

Відмовити гр. Романюку Леоніду Віталійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Філюк Галині Степанівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ратнів. 

Відмовити гр. Гримайло Валентині Степанівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ратнів. 

Відмовити гр. Гримайлу Миколі Дмитровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,35 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ратнів. 

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

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 



 

 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021 року  № 6/99 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні земельної ділянки 

для розведення бджіл Орловському В.І. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву  гр. Орловського Володимира Івановича про 

надання земельної ділянки для розведення бджіл та керуючись  п.34 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, Земельного кодексу України, враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр. Орловському Володимиру Івановичу в наданні земельної ділянки 

для розведення бджіл в межах Боратинської територіальної громади. 

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

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021 року  № 6/100 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для сінокосіння і випасання худоби 

 

Розглянувши та обговоривши заяв громадян про надання дозволу на розроблення 

проєктів 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.12,34 Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, за 

результатами голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр. Носику Дмитру Васильовичу в наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння і випасання 

худоби площею 0,0808 га в оренду, що межує з його ділянкою з кадастровим номером 

0722880700:01:001:1774. 

Відмовити гр. Карпуку Вадиму Миколайовичу в наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння і випасання 

худоби площею 0,25 га в оренду, що межує з належною йому ділянкою для будівництва та 

обслуговування житлового будинку з кадастровим номером 0722880700:01:001:7988. 

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

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                 Сергій  ЯРУЧИК 
Ярослав Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021 року № 6/101 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні в користування 

(оренду) земельної ділянки 

для ведення особистого селянського  

господарства Лінковій Н.П. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Лінкової Наталії Петрівни про надання   в 

користування (оренду) земельної  ділянки  для  ведення особистого селянського 

господарства в с. Рованці, що межує 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,  природокористування, 

сільського господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Лінковій Наталії Петрівні у наданні в користування (оренду) 

земельної ділянки площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Рованці, що межує з належною їй земельною ділянкою з кадастровим номером 

0722880700:04:001:5925. 

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

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021 року № 6/102 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення детальних планів 

території земельних ділянок (цільове  

призначення яких змінюється) 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 

детальних планів території земельних ділянок  (цільове  призначення яких змінюється)  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, природокористування, сільського 

господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Вільчинській Ірині Федорівні у наданні дозволу  на розроблення 

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

кадастровим номером 0722880300:02:001:2145 площею 0,25 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

Відмовити гр. Смоляру Володимиру Петровичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

кадастровим номером 0722885200:01:001:2625 площею 0,41 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

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

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

        Ярослав  Саченок 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021року № 6/103 

с.Боратин 

 

Про відмову в затвердженні детального 

плану території земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється) 

Корольову А.В. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Корольова Антона Владиславовича про 

затвердження детального плану території земельної ділянки  (цільове  призначення якої 

змінюється) 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, 

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр. Корольову Антону Владиславовичу у затвердженні детального 

плану території земельної ділянки з кадастровим номером 0722880700:01:001:7970 площею  

0,2467 га, цільове призначення якої змінюється з «для будівництва та обслуговування 

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

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

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

          Ярослав  Саченок 

 

 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021  року № 6/105 

с.Боратин 

 

Про відмову в поновленні 

(продовженні) договору оренди 

земельної ділянки Кузю В.В. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Кузя Володимира Вікторовича про 

поновлення (продовження) договору оренди земельної ділянки та керуючись ст. 26 п. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 93 Земельного кодексу 

України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр. Кузю Володимиру Вікторовичу у поновленні (продовженні) 

договору оренди земельної ділянки площею 0,1279 га в с. Гірка Полонка, кадастровий 

номер 0722881600:01:002:4168, строком на 10 років. 

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

питаньземельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

          Ярослав  Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021 року № 6/106 

  с.Боратин    

 

Про  відмову у затвердженні проєктів 

землеустрою щодо  відведення і надання   

земельних ділянок у власність   

 

               Розглянувши заяви громадян про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок і надання їх у власність та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 

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

в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр. Новицькому Миколі Миколайовичу у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,70 га, кадастровий номер 

0722885200:04:000:2727, та передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с.  Радомишль. 

Відмовити гр. Демчук Людмилі Сергіївні у затвердженні проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,80 га, кадастровий номер 0722885200:04:000:2758, 

та передачі у власність для ведення особистого селянського господарства в с.  Радомишль. 

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

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК 

            Ярослав  Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021 року № 6/107 

  с.Боратин    

 

Про  відмову у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання   

земельної ділянки у власність Андрощуку О.С.  

 

               Розглянувши заяву гр. Андрощука Олексія Сергійовича про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і надання у власність для 

індивідуального садівництва та керуючись ст.ст. 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу 

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

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології, за результатами голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр. Андрощуку Олексію Сергійовичу у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0985 га, кадастровий номер 

0722885200:04:000:2799, та передачі у власність для індивідуального садівництва за 

більшістю голосів. 

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

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

            Ярослав  Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021 року № 6/108 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні 

земельної ділянки в оренду 

Джулінському Л.Л. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Джулінського Леоніда Леонідовича про 

надання в оренду земельної ділянки площею 0,6229 га в с. Промінь строком на 5 років та 

керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 93 

Земельного кодексу України, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства та екології, за результатами 

голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр. Джулінському Леоніду Леонідовичу в наданні в оренду строком на 

5 років земельної ділянки площею 0,6229 га, кадастровий номер 0722885100:01:001:5731, 

для обслуговування КЗС (А-2) в с. Промінь, вул. Перемоги, 24Є. 

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

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК 

            Ярослав  Саченок 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021року  № 6/109 

  с.Боратин    

 

Про  перенесення розгляду заяв 

щодо надання дозволу на розроблення  

детальних планів території земельних 

ділянок 

 

               Розглянувши заяву громадян Лук’янчука Сергія Вікторовича та Сокола Андрія 

Анатолійовича про надання дозволу на розроблення детальних планів території земельних 

ділянок (цільове призначення яких змінюється) та керуючись п. 34   ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології, за 

результатами голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання щодо надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки площею 0,1505 га, кадастровий номер 

0722880700:01:001:5702 (цільове призначення якої змінюється) з «для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, госоподарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка)» на «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. Боратин гр. Лук’янчуку Сергію Вікторовичу та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання щодо надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки площею 0,1454 га, кадастровий номер 

0722880700:04:001:7904 (цільове призначення якої змінюється) для будівництва торгово-

офісного складського приміщення в с. Рованці гр. Соколу Андрію Анатолійовичу та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 
 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021 року № 6/110 

  с.Боратин    

 

Про  перенесення розгляду заяви 

ТзОВ «Луцька Аграрна Компанія» 

 

               Розглянувши заяву ТзОВ «Луцька Аграрна Компанія» про ініціювання проведення 

земельних торгів земельних ділянок, які знаходяться за межами населенних пунктів та 

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

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології вивчити питання щодо 

ініціювання проведення земельних торгів земельних ділянок орієнтовною площею 37 га, 

які знаходяться за межами населенних пунктів»  

к.н. 0722885200:04:000:2171    

к.н. 0722885200:04:000:2177      

к.н. 0722885200:04:000:2168   

к.н. 0722885200:04:000:0580    

к.н. 0722885200:04:000:2164  

к.н. 0722885200:04:000:2175     

к.н. 0722885200:04:000:2180        

к.н. 0722885200:04:000:2167     

к.н. 0722885200:04:000:2174       

к.н. 0722885200:04:000:2176      

к.н. 0722885200:04:000:2169       

к.н. 0722885200:04:000:2173     

к.н. 0722885200:04:000:2172   

та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 
 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021 року  № 6/111 

с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду заяв щодо  

відведення земельних ділянок для  

індивідуального садівництва 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян: Кардаш Наталії Іванівни, Махибороди 

Галини Демидівни, Філіпчук Марини Володимирівнаи, Мельника Антонія Петровича про 

надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

для індивідуального садівництва  та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, за результатами 

голосування, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва   

площею 0,06 га в садівничому товаристві «Калина» в с. Промінь,   гр. Кардаш Наталії 

Іванівні та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва   

площею 0,06 га в садівничому товаристві «Промінь» в с. Промінь,   гр. Махибороді Галині 

Демидівні та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва   

площею 0,06 га в садівничому товаристві «Калина» в с. Промінь,   гр. Філіпчук Марині 

Володимирівні та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва   

площею 0,06 га в садівничому товаристві «Калина» в с. Промінь,   гр. Мельнику Антонію 

Петровичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021 року  № 6/112 

с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду заяви 

Бесараба С.А. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Бесараба Сергія Анатолійовича про надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

строком на 10 років та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га в 

оренду строком на 10 років гр. Бесарабу Сергію Анатолійовичу та  внести пропозицію по 

даному питанню на розгляд чергової сесії.  

 

            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021року  № 6/113 

с.Боратин  

 

Про перенесення розгляду заяв щодо 

відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян: Марченка Артема Миколайовича, 

Самуська Сергія Вікторовича, Степанчикова Дмитра Васильовича, Йовзик Лариси 

Пилипівни про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,25 га для 

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

Баківці, гр. Марченку Артему Миколайовичу та  внести пропозицію по даному питанню на 

розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,25 га для 

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

Оздів, гр. Самуську Сергію Вікторовичу та  внести пропозицію по даному питанню на 

розгляд чергової сесії. 

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд,  гр. 

Степанчикову Дмитру Васильовичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд 

чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,25 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд гр. 

Йовзик Ларисі Пилипівні  та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової 

сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

23 квітня 2021 року  № 6/114 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяв щодо 

відведення земельних ділянок для  

ведення особистого селянського 

господарства. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян: Куяви Олександра Ігоровича, 

Хінцінського Юрія Ярославовича, Бойко Світлани Валентинівни, Рихлюк Лариси 

Степанівни, Копанчук Любові Павлівни  про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

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

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

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування, 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на максимально 

допустимий строк площею 0,40 га  для ведення особистого селянського господарства в 

с.  Коршів гр. Куяві Олександру Вікторовичу  та  внести пропозицію по даному питанню на 

розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,27 га  для ведення 

особистого селянського господарства в с.  Коршів гр. Хінцінському Юрію Ярославовичу та  

внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4688 га  для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лаврів біля будинку гр. Бойко Світлані 

Валентинівні та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  



Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га  для ведення 

особистого селянського господарства в с.  Полонка гр. Рихлюк Ларисі Степанівні та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4925 га  для ведення 

особистого селянського господарства в с.  Оздів гр. Копанчук Любові Павлівні  та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

 

 

  



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

23 квітня 2021 року № 6/115 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяв щодо 

надання дозволу на будівництво  

акумулятивної споруди 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян Сахацької Мирослави Олександрівни 

та Сахацького Сергія Васильовича  про надання дозволу на будівництво акумулятивної 

споруди на власній земельній ділянці та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, за результатами 

голосування, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на будівництво 

акумулятивної споруди на власній земельній ділянці (спадщина ½ земельної ділянки 

к.н.  0722883200:01:001:3579) в с. Лаврів гр. Сахацькій Мирославі Олександрівні  та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на будівництво 

акумулятивної споруди на власній земельній ділянці (спадщина ½ земельної ділянки 

к.н.  0722883200:01:001:3579) в с. Лаврів гр. Сахацькому Сергію Васильовичу  та  внести 

пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

23 квітня 2021 року № 6/116 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяв 

про  затвердження   проєктів землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельних  

ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян: Смітюха Миколи Миколайовича, 

Новицької Людмили Степанівни, Крищука Івана Миколайовича, Морозюк Ольги 

Михайлівни, Деркача Юрія Віталійовича, Мотрунчик Надії Сергіївни, Шабали Валентини 

Гордіївни, Дахновського Руслана Романовича про  затвердження   проєктів землеустрою 

щодо  відведення і надання  земельних ділянок у власність для ведення особистого 

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

самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, за результатами 

голосування,  сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

          1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,1930 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Баїв, кадастровий номер 

0722880300:01:001:0004 гр.  Смітюху Миколі Миколайовичу та  внести пропозицію по 

даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,6907 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Суховоля, кадастровий номер 

0722885200:03:001:0008 гр.  Новицькій Людмилі Степанівні та  внести пропозицію по 

даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,25 га  для 



ведення особистого селянського господарства в с. Коршів, кадастровий номер 

0722882900:02:000:0018 гр.  Крищуку Івану Миколайовичу та  внести пропозицію по 

даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,4058 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Романівка, кадастровий номер 

0722885200:02:001:0014 гр.  Морозюк Ользі Михайлівні та  внести пропозицію по даному 

питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,25 га  для 

ведення особистого селянського господарства в с. Коршів, кадастровий номер 

0722882900:01:005:0003 гр.  Деркачу Юрію Віталійовичу та  внести пропозицію по даному 

питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,3837 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Суховоля, кадастровий номер 

0722885200:03:001:0001 гр.  Мотрунчик Надії Сергіївні та  внести пропозицію по даному 

питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,5213 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Суховоля, кадастровий номер 

0722885200:03:001:0002 гр.  Шабалі Валентині Гордіївні та  внести пропозицію по даному 

питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,50 га  для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ратнів, кадастровий номер 

0722885400:01:002:0001 гр.  Дахновському Руслану Романовичу та  внести пропозицію по 

даному питанню на розгляд чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

23 квітня 2021 року № 6/117 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяв 

про  затвердження   проєктів землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельних  

ділянок у власність для індивідуального 

садівництва. 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян Лішунової Марини Олександрівни та 

Харитонова Ігоря Валерійовича про  затвердження   проєктів землеустрою щодо  відведення 

і надання  земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва та керуючись  

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

пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  природокористування, 

сільського господарства та екології, за результатами голосування,  сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

          1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,12 га  для 

індивідуального садівництва в с. Лаврів, кадастровий номер 0722883200:01:028:0010 

гр.  Лішуновій Марині Олександрівні та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд 

чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,12 га  для 

індивідуального садівництва в с. Лаврів, кадастровий номер 0722883200:01:028:0014 

гр.  Харитонову Ігорю Валерійовичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд 

чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

23 квітня 2021 року № 6/118 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяви 

про  надання дозволу на складання 

технічної документації Бойко С.В. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви гр. Бойко Світлани Валентинівни про надання 

дозволу на складання технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с. Лаврів та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, за результатами 

голосування,  сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

          1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на складання 

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 

0,25  га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в с. Лаврів гр.  Бойко Світлані Валентинівні та  внести пропозицію по даному 

питанню на розгляд чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

23 квітня 2021 року № 6/119 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяви 

про  надання дозволу на складання 

технічної документації Рихлюку П.А. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви гр. Рихлюка Петра Адамовича про надання 

дозволу на складання технічної документації земельної частки (паю) площею 3,76 га (3,56 

– рілля, 0,20  га – сіножать) та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, за результатами 

голосування,  сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

          1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про надання дозволу на складання 

технічної документації земельної частки (паю) площею 3,76 га (3,56 – рілля, 0,20  га – 

сіножать) на основі сертифікату на право на земельну частку (пай) ВЛ № 0240905 

гр.  Рихлюку Петру Адамовичу та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд 

чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

23 квітня 2021 року № 6/120 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяви 

про  затвердження технічної  

документації Гошка П.М. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви гр. Гошка Петра Мусійовича про затвердження 

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 

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

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

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування,  

сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

          1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,25 га для 

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

Лаврів, кадастровий номер 0722883200:01:015:3657, гр.  Гошку Петру Мусійовичу та  

внести пропозицію по даному питанню на розгляд чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

23 квітня 2021 року № 6/121 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяв 

про  затвердження технічної  

документації  

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян Сахацької Мирослави Олександрівни 

та Сахацького Сергія Васильовича про затвердження технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

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

природокористування, сільського господарства та екології, за результатами голосування,  

сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

          1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 1,0227 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Лаврів, кадастровий номер 

0722883200:01:001:3626, гр.  Сахацькій Мирославі Олександрівні та  внести пропозицію по 

даному питанню на розгляд чергової сесії.  

Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання про затвердження технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 1,0227 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Лаврів, кадастровий номер 

0722883200:01:001:3578, гр.  Сахацькому Сергію Васильовичу та  внести пропозицію по 

даному питанню на розгляд чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                 Восьмого скликання 

 

24 квітня 2021року  №  6/122 

  с.Боратин    

 

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))» 

 Розглянувши заяву СГ ТзОВ «Городище» та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись рішенням 

Боратинської сільської ради від 17 грудня 2020 року № 1/25 «Про початок реорганізації 

(шляхом приєднання) Гіркополонківської сільської ради до Боратинської сільської ради», 

статтями 12,  124  Земельного кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної  

власності», пунктом  5 статті 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

                                                        В И Р І Ш И Л А  :    

          1. Внести зміни до п. 3 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))», а 

саме: слова «встановити орендну плату на вищевказану ділянку у розмірі 4% від середньої 

вартості земельної частки (паю)» замінити на слова: «встановити орендну плату на 

вищевказану ділянку у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки». 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

 

24 квітня 2021року  № 6/123 

  с.Боратин    

 

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))» 

  Розглянувши заяву СГ ТзОВ «Городище» та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись рішенням 

Боратинської сільської ради від 17 грудня 2020 року №  1/25 «Про початок реорганізації 

(шляхом приєднання) Гіркополонківської сільської ради до Боратинської сільської ради», 

статтями 12, 124 Земельного кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом  України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної  власності», пунктом  5 статті 16 Закону України «Про державний земельний 

кадастр», враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Внести зміни до п. 3 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))», а 

саме: слова «встановити орендну плату на вищевказану ділянку у розмірі 4% від середньої 

вартості земельної частки (паю)» замінити на слова: «встановити орендну плату на 

вищевказану ділянку у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки». 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

 

24 квітня 2021року   №  6/124 

  с.Боратин    

 

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))» 

 

 Розглянувши заяву СГ ТзОВ «Городище» та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись рішенням 

Боратинської сільської ради від 17 грудня 2020 року № 1/25 «Про початок реорганізації 

(шляхом приєднання) Гіркополонківської сільської ради до Боратинської сільської ради», 

статтями 12, 124 Земельного кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної  

власності», пунктом  5 статті 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Внести зміни до п.3 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))», а 

саме: слова «встановити орендну плату на вищевказану ділянку у розмірі 4% від середньої 

вартості земельної частки (паю)» замінити на слова: «встановити орендну плату на 

вищевказану ділянку у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки».  

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

 

24 квітня 2021року  №  6/125 

  с.Боратин    

 

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))» 

 Розглянувши заяву СГ ТзОВ «Городище» та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись рішенням 

Боратинської сільської ради від 17 грудня 2020 року №  1/25 «Про початок реорганізації 

(шляхом приєднання) Гіркополонківської сільської ради до Боратинської сільської ради», 

статтями 12, 124 Земельного кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної  

власності», пунктом  5 статті 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Внести зміни до п.3 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))», а 

саме: слова «встановити орендну плату на вищевказану ділянку у розмірі 4% від середньої 

вартості земельної частки (паю)» замінити на слова: «встановити орендну плату на 

вищевказану ділянку у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки».  

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

24 квітня 2021року  № 6/126 

  с.Боратин    

 

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))» 

 Розглянувши заяву СГ ТзОВ «Городище» та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись рішенням 

Боратинської сільської ради від 17 грудня 2020 року №  1/25 «Про початок реорганізації 

(шляхом приєднання) Гіркополонківської сільської ради до Боратинської сільської ради», 

статтями 12, 124 Земельного кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної  

власності», пунктом  5 статті 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Внести зміни до п.3 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))», а 

саме: слова «встановити орендну плату на вищевказану ділянку у розмірі 4% від середньої 

вартості земельної частки (паю)» замінити на слова: «встановити орендну плату на 

вищевказану ділянку у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки».  

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

 

24 квітня 2021року  № 6/127 

  с.Боратин    

 

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))» 

 Розглянувши заяву СГ ТзОВ «Городище» та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись рішенням 

Боратинської сільської ради від 17 грудня 2020 року №  1/25 «Про початок реорганізації 

(шляхом приєднання) Гіркополонківської сільської ради до Боратинської сільської ради», 

статтями 12, 124 Земельного кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної  

власності», пунктом  5 статті 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Внести зміни до п. 3 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))», а 

саме: слова «встановити орендну плату на вищевказану ділянку у розмірі 4% від середньої 

вартості земельної частки (паю)» замінити на слова: «встановити орендну плату на 

вищевказану ділянку у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки».  

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

 

24 квітня 2021року  № 6/128 

  с.Боратин    

 

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))» 

 

 Розглянувши заяву СГ ТзОВ «Городище» та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись рішенням 

Боратинської сільської ради від 17 грудня 2020 року №  1/25 «Про початок реорганізації 

(шляхом приєднання) Гіркополонківської сільської ради до Боратинської сільської ради», 

статтями 12, 124 Земельного кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної  

власності», пунктом  5 статті 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Внести зміни до п. 3 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))», а 

саме: слова «встановити орендну плату на вищевказану ділянку у розмірі 4% від середньої 

вартості земельної частки (паю)» замінити на слова: «встановити орендну плату на 

вищевказану ділянку у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки».  

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

 

24 квітня 2021року  № 6/129 

  с.Боратин    

 

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))» 

 

 Розглянувши заяву СГ ТзОВ «Городище» та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись рішенням 

Боратинської сільської ради від 17 грудня 2020 року №  1/25 «Про початок реорганізації 

(шляхом приєднання) Гіркополонківської сільської ради до Боратинської сільської ради», 

статтями 12, 124 Земельного кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної  

власності», пунктом  5 статті 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Внести зміни до п.3 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))», а 

саме: слова «встановити орендну плату на вищевказану ділянку у розмірі 4% від середньої 

вартості земельної частки (паю)» замінити на слова: «встановити орендну плату на 

вищевказану ділянку у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки».  

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

 

24 квітня 2021року  № 6/130 

  с.Боратин    

 

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))» 

 Розглянувши заяву СГ ТзОВ «Городище» та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись рішенням 

Боратинської сільської ради від 17 грудня 2020 року №  1/25 «Про початок реорганізації 

(шляхом приєднання) Гіркополонківської сільської ради до Боратинської сільської ради», 

статтями 12, 124 Земельного кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної  

власності», пунктом  5 статті 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Внести зміни до п. 3 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))», а 

саме: слова «встановити орендну плату на вищевказану ділянку у розмірі 4% від середньої 

вартості земельної частки (паю)» замінити на слова: «встановити орендну плату на 

вищевказану ділянку у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки».  

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

 

24 квітня 2021року  № 6/131 

  с.Боратин    

 

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))» 

 Розглянувши заяву СГ ТзОВ «Городище» та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись рішенням 

Боратинської сільської ради від 17 грудня 2020 року №  1/25 «Про початок реорганізації 

(шляхом приєднання) Гіркополонківської сільської ради до Боратинської сільської ради», 

статтями 12, 124 Земельного кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної  

власності», пунктом  5 статті 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Внести зміни до п.3 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))», а 

саме: слова «встановити орендну плату на вищевказану ділянку у розмірі 4% від середньої 

вартості земельної частки (паю)» замінити на слова: «встановити орендну плату на 

вищевказану ділянку у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки».  

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

 

24 квітня 2021року  № 6/132 

  с.Боратин    

 

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))» 

 

 Розглянувши заяву СГ ТзОВ «Городище» та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись рішенням 

Боратинської сільської ради від 17 грудня 2020 року №  1/25 «Про початок реорганізації 

(шляхом приєднання) Гіркополонківської сільської ради до Боратинської сільської ради», 

статтями 12, 124 Земельного кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної  

власності», пунктом  5 статті 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

                                                        В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Внести зміни до п.3 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))», а 

саме: слова «встановити орендну плату на вищевказану ділянку у розмірі 4% від середньої 

вартості земельної частки (паю)» замінити на слова: «встановити орендну плату на 

вищевказану ділянку у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки». 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

 

24 квітня 2021 року  № 6/133 

  с.Боратин    

 

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))» 

 

 Розглянувши заяву СГ ТзОВ «Городище» та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись рішенням 

Боратинської сільської ради від 17 грудня 2020 року №  1/25 «Про початок реорганізації 

(шляхом приєднання) Гіркополонківської сільської ради до Боратинської сільської ради», 

статтями 12, 124 Земельного кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної  

власності», пунктом  5 статті 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Внести зміни до п.3 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))», а 

саме: слова «встановити орендну плату на вищевказану ділянку у розмірі 4% від середньої 

вартості земельної частки (паю)» замінити на слова: «встановити орендну плату на 

вищевказану ділянку у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки». 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

 

24 квітня 2021року  № 6/134 

  с.Боратин    

 

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))» 

 

 Розглянувши заяву СГ ТзОВ «Городище» та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись рішенням 

Боратинської сільської ради від 17 грудня 2020 року № 1/25 «Про початок реорганізації 

(шляхом приєднання) Гіркополонківської сільської ради до Боратинської сільської ради», 

статтями 12, 124 Земельного кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної  

власності», пунктом  5 статті 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Внести зміни до п.3 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))», а 

саме: слова «встановити орендну плату на вищевказану ділянку у розмірі 4% від середньої 

вартості земельної частки (паю)» замінити на слова: «встановити орендну плату на 

вищевказану ділянку у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки». 

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

 

24 квітня 2021 року  № 6/135 

  с.Боратин    

 

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))» 

 

 Розглянувши заяву СГ ТзОВ «Городище» та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись рішенням 

Боратинської сільської ради від 17 грудня 2020 року №  1/25 «Про початок реорганізації 

(шляхом приєднання) Гіркополонківської сільської ради до Боратинської сільської ради», 

статтями 12, 124 Земельного кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної  

власності», пунктом  5 статті 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Внести зміни до п.3 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))», а 

саме: слова «встановити орендну плату на вищевказану ділянку у розмірі 4% від середньої 

вартості земельної частки (паю)» замінити на слова: «встановити орендну плату на 

вищевказану ділянку у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки».  

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

  



 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

 

24 квітня 2021року  №  6/136 

  с.Боратин    

 

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))» 

 Розглянувши заяву СГ ТзОВ «Городище» та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись рішенням 

Боратинської сільської ради від 17 грудня 2020 року №  1/25 «Про початок реорганізації 

(шляхом приєднання) Гіркополонківської сільської ради до Боратинської сільської ради», 

статтями 12, 124 Земельного кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної  

власності», пунктом  5 статті 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи  позитивне  рішення  комісії  з питань  земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

          1. Внести зміни до п. 3 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))», а 

саме: слова «встановити орендну плату на вищевказану ділянку у розмірі 4% від середньої 

вартості земельної частки (паю)» замінити на слова: «встановити орендну плату на 

вищевказану ділянку у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки».  

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології. 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

Юлія Коваль 

 



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

23 квітня 2021року № 6/137 

с.Боратин  

 

Про підготовку лотів  до проведення 

земельних торгів. 

 

Відповідно до п. 34 частини 1 статті 26  Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись статтями  12, 19, 22, 124,127, 134-139, 186  

Земельного  кодексу України, статтями 19, 20, 22, 25, 26, 30,50 Закону України «Про 

землеустрій», Законом України « Про Державний земельний кадастр», Законом України 

«Про оренду землі», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань земельних  

відносин,  природокористування, сільського господарства та екології, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Провести земельні торги у формі аукціону  з продажу прав оренди на земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності ( за межами населених 

пунктів)   згідно з додатком 1. 

2. Доручити товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛДІ» провести земельні 

торги у формі аукціону з продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності.   

3. Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснити 

виконавцем відповідно до укладеного договору  з організатором. Витрати на підготовку 

лоту  до проведення земельних торгів здійснені виконавцем, відшкодовуються  

Переможцем за кожним лотом: 

4. Затвердити умови продажу  права оренди  на земельних торгах земельних ділянок 

згідно з додатком 1: 

 1)  продаж права оренди земельних ділянок  терміном згідно додатку 1; 

 2) стартові  розміри річної орендної плати за земельні ділянки в розмірах та відсотках 

від нормативної грошової  оцінки земельних ділянок згідно додатку 2; 

 3) встановити значення  кроку земельних торгів у формі аукціону  у розмірі 0,5  

відсотка від стартового розміру річної орендної плати земельних ділянок згідно додатку 2; 

 4) місцем проведення земельних торгів  у формі аукціону  визначити приміщення 

сільської ради за адресою; 45605, Волинська область, Луцький район, село Боратин, вул. 

Центральна, 15 (сесійна зала).  



 5. Уповноважити сільського голову  Сергія Яручика  підписати протокол  земельних 

торгів, укласти договір оренди землі із Переможцем за результатами земельних торгів у 

формі аукціону  та інші  документи з питань проведення  земельних торгів у формі аукціону.  

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

земельних  відносин,  природокористування, сільського господарства та екології. 

 

Сільський голова                                                                                                Сергій  ЯРУЧИК 

Ярослав  Саченок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 квітня  2021 року  №  6/138  

с.Боратин          

         

Про перенесення розгляду  

заяви Дудас В.М.  

 

         Розглянувши заяву громадянки  Дудас  Валентини  Миколаївни про відмову від права 

власності на земельну ділянку площею  та керуючись  п.34  ч. 1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування  в Україні, ст.142  Земельного кодексу України, враховуючи 

пропозицію постійної комісії  з питань земельних відносин, планування території, 

природокористування, сільського господарства та екології,   Боратинська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Доручити постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології вивчити питання щодо можливості прийняття до 

комунальної власності територіальної громади земельної ділянки від якої відмовляється 

Дудас  Валентина Миколаївна та  внести пропозицію по даному питанню на розгляд 

чергової сесії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК                                                             

Ярослав Саченок 

 

 

 


