
 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 червня  2021 року  №  7/2 

  с.Боратин 

                                

Про затвердження  порядку денного   

сьомої сесії восьмого скликання   

Боратинської сільської ради.                

             

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

в Україні», сільська рада  

                                       

В И Р І Ш И Л А: 

 

           Затвердити  для  розгляду сьомої сесії сільської ради такий порядок  денний:  

         

          1. Про  обрання комісії по підрахунку  голосів поіменного голосування. 

               Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

          2. Про затвердження порядку денного сьомої сесії восьмого скликання Боратинської 

сільської ради. 

               Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

           3. Про встановлення  місцевих податків і зборів  на території Боратинської сільської 

ради на 2021 рік. 

              Інформує: Ганна Радчук – начальник відділу фінансів сільської ради 

           4. Про  внесення змін  до рішення сесії від 24.03.2021 № 5/3 «Про Програму 

економічного та соціального розвитку Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки». 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

           5. Про внесення змін до Програми підтримки органів виконавчої влади у Луцькому 

районі  на 2021 рік. 

               Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

 6. Про внесення змін до Програми розвитку культури Боратинської громади на 2021-

2023 роки 

      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

    7. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення Боратинської   

сільської ради на 2021-2023 роки. 

        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

                   8. Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей Боратинської 

сільської ради на 2021 -2023 роки. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 



 

          9. Про внесення змін до рішення  сільської ради від 24.12.2020 № 2/3  «Про бюджет 

територіальної громади на 2021 рік»  

               Інформує: Ганна Радчук – начальник відділу фінансів сільської ради 

        10. Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через  Центр 

надання адміністративних послуг Боратинської сільської ради в новій  редакції.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

         11. Про перейменування Баївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Луцького 

району  та затвердження Статуту  Баївського  ліцею  Боратинської сільської ради. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

         12. Про перейменування загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Боратин Луцького 

району  та затвердження Статуту Боратинського  ліцею  Боратинської сільської ради. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

         13. Про перейменування загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Рованці Луцького 

району  та затвердження Статуту Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

         14. Про перейменування загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня с. Мстишин Луцького 

району  та затвердження Статуту Мстишинської гімназії Боратинської сільської ради. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

         15. Про перейменування загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня с. Промінь Луцького 

району  та затвердження Статуту  Промінської гімназії  Боратинської сільської ради. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

         16. Про внесення змін  до рішення сесії від 17.12.2020  № 1/29  «Про затвердження 

структури виконавчого апарату  ради та його загальної чисельності». 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

         17. Про проведення інвентаризації земель та створення комісії з інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Боратинської сільської ради. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

         18. Про створення тимчасової контрольної комісії Боратинської сільської ради по 

проведенню інвентаризації земель. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

         19. Про затвердження Положення про резервний фонд бюджету Боратинської 

сільської територіальної громади  

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

         20. Про підготовку лотів до проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу 

права оренди на земельні ділянки. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

         21. Про надання згоди на  прийняття в комунальну власність Боратинської сільської 

ради майна з комунальної власності Торчинської селищної ради.   

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

         22. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

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

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

         23. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Романюку Я.А. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

         24. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Матвєєву Р.С. 

                 Інформує: Сергій Яручик  – сільський голова. 



                  25. Про надання  дозволу  на  розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Дубовому В.П. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

          26. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Крищуку О.О. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

          27. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Єфімчуку Д.В. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

          28. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Козаку  С.В. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

          29. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Маслянці В.П. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

          30. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для  ведення особистого селянського господарства гр. Пащуку Т.Л. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

          31. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Клець В.Д. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

          32. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Писарському О.В. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

          33. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Терещук С.В. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

          34. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Коценко Ю.М. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

          35. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Хоронжак Я.Г. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

          36. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Опанасику Р.А. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова.  

           37. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Мельничук М.М. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова.  

           38.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Лащук Ю.В. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова.  

            39. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Андрощук Г.А. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

             40. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Дидюк Л.З. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

            

 



            41. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Рупі Н.В. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

            42. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Савчук І.О. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

            43. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Наконечній І.С. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

            44. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Нарушець С.П. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

            45. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Смаль О.В. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

           46. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Березі А.В. 

                  Інформує: Сергій Яручик  – сільський голова. 

            47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Зайчук Т.С. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова. 

            48. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Крейтору М.С. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            49. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Фурман Р.М. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            50. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Шолому Р.О. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            51. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Шолому Л.О. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Козару Д.А. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Марчик О.А. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            54. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Дорощук  М.Я. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  і  надання земельної  

ділянки  у  власність Жанько О.М. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            56. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання земельної  

ділянки  у  власність Войцеховському А.В. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            57. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання земельної  

ділянки  у  власність Пахолок О.А. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 



            58. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання земельної  

ділянки  у  власність Мандзіросі В.І. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

59. Про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва)        

      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

60. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання  земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва)        

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

61. Про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва)        

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            62. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            63. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної 

ділянки у власність Кльоц В.П. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            64. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної 

ділянки у власність Кльоц В.В. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            65. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної 

ділянки у власність Дячук  Г.П. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            66. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Карпюку А.В. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            67. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Дячуку Ю.І.  

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            68. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Дячуку Д.І.  

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            69.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Шиманському О.В.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           70. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної 

ділянки у власність Шиманському О.В.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної 

ділянки у власність Гололобовій О.М.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної 

ділянки у власність Воїні  Н.П.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної 

ділянки у власність Скопюк  Л.П.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної 

ділянки у власність Фень Н.П.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 



 

           75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної 

ділянки у власність Тарасюку І.В.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           76. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної 

ділянки у власність Колупанову О.В.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           77. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної 

ділянки у власність Дубинці К.В.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           78. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  і  надання  земельної 

ділянки у власність Дубинці В.В.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           79. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Ільюку І.М. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           80. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж  її  у 

власність Москвич Н.О. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           81. Про затвердження детального плану території  власної земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку Мурзіній О.А. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           82. Про затвердження детального плану будівництва та обслуговування житлового 

будинку Тарасюку Ю.М. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           83. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  Березнюк  Т.В.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           84. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  Назаруку В.К.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           85. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  Костюк  В. В.  

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           86. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства гр. Наконечній О.В. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           87. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства гр. Куяві  О.І. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           88. Про затвердження детального плану території  власної земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку Тарасюку Ю.М. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           89. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території для зміни 

цільового призначення земельної ділянки РО «Волинське обласне об’єднання УЦХВЄ» 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

     

 



          90. Про внесення змін в рішення сесії Ратнівської сільської ради від 11.03.2016 № 3/11 

«Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки» 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          91.Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для зміни цільового призначення гр. Деркачу Анатолію Андрійовичу 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          92. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Зазубік Світлані Анатоліївні 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          93. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Сюйві О.Ф. 

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          94. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Зазубік С.А.  

                Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          95. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           96. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           97. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Рихлюк Л.С. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           98. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  та передачу її у власність Сахацькому С.В. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           99. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  та передачу її у власність Сахацькій М.О. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

         100. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Лішуновій М. О. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

         101. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Гаврилюку Р. О. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

         102. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Германюку В.В. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

         103. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність гр. Панасюк Н.В. 

                 Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

         104. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Нагорній В.В. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова    

          105. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Колбуну С.С. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 



          106. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки у власність Ваврику О.В. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          107. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки у власність Іванову А.І. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          108. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки у власність Іванову В.І. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             109. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання 

земельної  ділянки у власність Сюйві Ю.С. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           110. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки у власність Рудецькій Л. А. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

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

встановлення меж земельної ділянки  гр. Крищук Л.І.і  гр. Шустер Н.Ф. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

        112.  Про надання дозволу на облаштування акумулюючої водойми   

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           113. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку  Ліщуку В.Я.  

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           114. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  

ділянки для обслуговування будівель ринкової інфраструктури Прокопчук  Т.К. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           115. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів 

передач електричної та теплової енергії Андрущаку А.А. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           116. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Гірка Полонка Боратинської сільської ради  

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           117. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Полонка Боратинської сільської ради  

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           118. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Оздів Боратинської сільської ради  

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           119. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Мотрунчик Н.С. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           120. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Січкар О.Л. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          121. Про  затвердження   проекту землеустроющодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Ткачуку П.В. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 



          122. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Воляніку О.В. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          123. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Волянік В.О. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          124. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Кайдах Н.А. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          125. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Фоф І.С. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          126. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Ткачук Г.П. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          127. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Морозюк О.М. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          128. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Фофу І.С. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          129. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Гурницькому А.В. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          130. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Сервачинському С.І. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          131. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Тижук М.А. 

                  Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          132. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Омелюк Л.М. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           133. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  

ділянки для обслуговування будівель ринкової інфраструктури Кравчуку В.В. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           134. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність  

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           135. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Тижуку Ю.В. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           136. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Хвень М.В. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           137. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Воїні В.П. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

           138. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Хрипі Т.І. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 



           139. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної 

ділянки  у  власність Хрипі А.І. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            140. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання земельної  

ділянки  у  власність Ковальчук О.А. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            141. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання земельної  

ділянки  у  власність Яницькій Я.П. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            142. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання земельної  

ділянки  у  власність Остянчук Л.С. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            143. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання земельної  

ділянки  у  власність Кухаренко О.С. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            144. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання земельної  

ділянки  у  власність Хвень В.П. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            145. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання земельної  

ділянки  у  власність Смітюху М.М. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             146. Про  затвердження   проєкту землеустрою щодо  відведення  і  надання 

земельної  ділянки  у  власність Вальчук І.В. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             147. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання 

земельної  ділянки  у  власність Радивонік А.С. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             148. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання 

земельної  ділянки  у  власність Іванюку П.А. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             149. Про   надання  дозволу  на  розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   городництва  гр. Микулику В.М. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             150. Про внесення змін до рішення Боратинської сільської ради від 19.03.2020 № 

15/97 «Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

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

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             151. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок  ПрАТ «Волиньобленерго» 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             152. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок  ПрАТ «Волиньобленерго» 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             153. Про внесення в списки на отримання кредиту на будівництво індивідуального 

житлового будинку Зімохи Н.П.     

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              154. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель  і споруд 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 



             155. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку, 

господарських будівель  і споруд. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             156. Про надання дозволу на продовження договору оренди  земельної ділянки.    

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             157. Про надання дозволу на продовження договору оренди  земельної ділянки   

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             158. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

гр. Філозофу  М.В. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              159. Про затвердження детального плану території  земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

гр. Панасюк О.І. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              160. Про затвердження детального планутериторії земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

гр. Мельничук  І.А. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              161. Про затвердження детального плану території  земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

гр. Собуцькому  О.В. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              162. Про затвердження детального плану території  земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

гр. Пливуну  Т.В. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              163. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства гр. Дацюк  О.Є. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              164. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Ворошику В.С. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              165. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  

ділянки для обслуговування будівель ринкової інфраструктури. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              166. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Зарембюк В.П. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              167. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  

земельної  ділянки  у  власність Харитонову І.В. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              168. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            169. Про надання  дозволу  на  розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

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

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            170. Про надання  дозволу  на  розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства гр. Кисілю В.Г. 



                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            171. Про надання  дозволу  на  розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства гр.Головію П.В. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            172. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування торгово-офісного складського приміщення 

Соколу А.А. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            173. Про  затвердження   технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            174. Про  затвердження   технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            175. Про  затвердження   технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Байбулі  Л.І.  

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            176. Про  затвердження   технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Нечитайло Р.В.  

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

               177. Про  затвердження   технічної документації із землеустрою щодо 

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

Ольшевському В.О.  

                       Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

               178. Про  затвердження   технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Самчику 

П.П.  

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

                179. Про  затвердження   технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сюйві Ю.С.  

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

                180. Про  затвердження   технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Барді М.О.  

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

                181. Про  затвердження   технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Крейтору 

М.С.  

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            182. Про  затвердження   технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             183. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок 

та передачу їх в оренду ПрАТ «Волиньобленерго». 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             184. Про найменування вулиць. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             185. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд. 

Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 



             186. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             187. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              188. Про відмову в наданні дозволу на розроблення детальних планів території 

земельних ділянок (цільове призначення яких змінюється) 

Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              189. Про відмову в затвердженні детального плану території земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється) Кравчук В.С. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

  190. Про відмову у внесення в списки на отримання кредиту Климович Т.В. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

              191. Про відмову в наданні  дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби Карпуку  В.М. 

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

               192. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для садівництва Лець Л.О. 

Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

   193. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для надання в користування (оренду) Кінаху О.І. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

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

земельної ділянки у власність  Новицькій Л.С. 

Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

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

земельної ділянки у власність  Бондаруку М.В. 

Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

                196. Про відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Мазуруку 

О.В. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

          197. Про відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та передачу її у власність гр. 

Шарибченко Н.Т. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

 198. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Гнидюк С.І. 

                   Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

199. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для надання в оренду Бесарабу С.А. 

                        Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

200. Про перенесення розгляду заяв про  затвердження   проєктів землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

201. Про перенесення розгляду заяв про  затвердження   проєктів землеустрою  

щодо  відведення і надання  земельних ділянок у власність для індивідуального  



садівництва. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

 202. Про перенесення розгляду заяв про надання дозволу на розроблення 

детальних планів території земельних ділянок (цільове призначення яких змінюється)  

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

 203. Про перенесення розгляду заяви щодо затвердження детального плану 

території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

             204. Про перенесення розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  

                      Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

                          205. Про перенесення розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок для  

ведення особистого селянського господарства. 

Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

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

          Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

  207. Про відмову в заміні рішення Боратинської сільської ради від 03.04.2008 № 

15/10 Семіряковій Б.М. 

          Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

                 208. Про надання дозволу  на складання технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної ділянки 

           Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

   209. Про надання  дозволу  на складання технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної ділянки  гр. Рихлюку П.А.  

            Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

                210. Про надання дозволу  на складання технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної ділянки  гр. Веремчук Н.З.  

             Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

                   211. Про надання згоди на поділ земельних ділянок та розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної 

власності на території Боратинської сільської ради. 

            Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            212. Про перенесення розгляду заяви про  затвердження технічної  

документації Мазурця С.М. 

Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            213. Про перенесення розгляду заяви про  затвердження технічної  

документації Фофа І.С. 

                     Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            214. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

1,4552 га 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

            215. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Кащенюк Г.І. 

                    Інформує:  Сергій Яручик  – сільський голова 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 


