
 
 

Б О Р А Т И Н С Ь К А  С І Л Ь С Ь К А  Р А Д А  

ЛУЦЬКОГО  РАЙОН  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В о с ь м о г о  с к л и к а н н я  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

30 червня 2021 року  № 7/17         

с. Боратин 

 

Про проведення інвентаризації земель  

та створення комісії з інвентаризації  

земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Боратинської сільської ради  

  

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

статті 12 Земельного кодексу України, з метою цільового ефективного використання земель 

та збільшення надходжень від плати за землю до бюджету громади, виявлення 

інвестиційно-  привабливих земельних ділянок, Боратинська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, що знаходяться на території Боратинської сільської ради. 

  2. Створити комісію з проведення інвентаризації земель, розташованих на території 

Боратинської сільської ради. 

  3. Затвердити склад комісії: 

- голова комісії: Яручик С.О. – сільський голова  

- заступник голови комісії:  Саченок Я.Г. – начальник відділу земельних ресурсів, 

кадастру і екологічної безпеки; 

- секретар комісії: Мороз М.П. – спеціаліст відділу земельних ресурсів сільської ради, 

кадастру і екологічної безпеки Боратинської сільської ради. 

          Члени комісії: 

- Сафонова А.А. – спеціаліст відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної 

безпеки; 

- Коваль Ю.В. – спеціаліст відділу земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки; 

- Тарасюк М.Є. – староста села Коршів; 

- Яковець Г.С. – староста сіл Ратнів, Вікторяни; 

- Герасимчук С.В. – староста села Лаврів; 

- Веремчук В.Б. – староста сіл Гірка Полонка, Полонка, Оздів; 

- Косарук В.Я. – староста сіл Промінь, Лучиці, Коршовець, Вербаїв, Мстишин 



- Черняк Я.Г. – депутат сільської ради  

 4. Визначити основні завдання комісії: 

 1) Виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або 

не за цільовим призначенням; 

2) Виявлення інвестиційно – привабливих земельних ділянок, право оренди яких може 

бути запропоноване для продажу на земельних торгах; 

3) Виявлення земельних ділянок, які використовуються без оформлення відповідних 

прав на землю та їх обмежень або права користування якими не встановлено та не здійснено 

його державну реєстрацію; 

4) Виявлення резервів збільшення надходжень від плати за землю до місцевого 

бюджету; 

5) Створення інформаційної бази для забезпечення подальшого розвитку земельних 

відносин на території Боратинської сільської ради. 

5. Організація роботи Комісії покладається на голову комісії з інвентаризації земель. 

6. Голові Комісії: 

           1) До кінця третього кварталу 2021 року провести інвентаризацію земель 

сільськогосподарського призначення та підготувати перелік інвестиційно-привабливих 

земельних ділянок; 

           2) Узагальнені матеріали інвентаризації подати на розгляд чергової сесії сільської 

ради. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

Сільський голова           Сергій ЯРУЧИК 
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