
                  
 

  БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                     

                                                             Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/22  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Лисюку О.М. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Лисюка Олександра Миколайовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проєкту  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  проєкту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Лисюку Олександру Миколайовичу  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. Лисюку О.М.розробити проєкт 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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/23  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Романюку Я.А. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Романюка  Ярослава  Анатолійовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проєкту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

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

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

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

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проєкту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Романюку  Ярославу  Анатолійовичу орієнтовною  площею 0,1800 

га  для  ведення особистого селянського господарства в селі Рованці за рахунок земель 

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

           2.  Гр. Романюку Я.А. розробити проєкт 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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/24  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Матвєєву Р.С. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Матвєєва  Романа Святославовича про надання   дозволу  на   

розробку  проєкту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

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

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

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

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проєкту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Матвєєву  Роману Святославовичу  орієнтовною  площею 0,3500 га  

для  ведення особистого селянського господарства в селі Рованці за рахунок земель 

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

           2.  Гр. Матвєєву Р.С. розробити проєкт 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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/25  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Дубовому В.П. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Дубового  Валерія  Павловича  про надання   дозволу  на   

розробку  проєкту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Новостав  для  

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

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

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

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проєкту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Дубовому  Валерію  Павловичу орієнтовною  площею 0,1300 га  для  

ведення особистого селянського господарства в селі Новостав за рахунок земель сільської 

ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Дубовому В.П. розробити проєкт 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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/26  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Крищуку О.О. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Крищука  Олега  Олеговича  про надання   дозволу  на   

розробку  проєкту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Новостав  для  

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

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

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

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проєкту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Крищука  Олегу  Олеговичу  орієнтовною  площею 0,3300 га  для  

ведення особистого селянського господарства в селі Новостав за рахунок земель сільської 

ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Крищуку  О.О. розробити проєкт 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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/27  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Єфімчуку Д.В. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Єфімчука  Дмитра  Васильовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проєкту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

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

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

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

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проєкту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Єфімчуку  Дмитру  Васильовичу  орієнтовною  площею 0,1500 га  

для  ведення особистого селянського господарства в селі Рованці за рахунок земель 

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

           2.  Гр. Єфімчуку Д.В. розробити проєкт 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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/28  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Козаку  С.В. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Козака  Сергія  Васильовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проєкту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

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

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

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

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проєкту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Козаку  Сергію  Васильовичу  орієнтовною  площею 0,3000 га  для  

ведення особистого селянського господарства в селі Рованці за рахунок земель сільської 

ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Козаку С.В. розробити проєкт 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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/29  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Маслянці В.П. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Маслянки  Вадима  Петровича  про надання   дозволу  на   

розробку  проєкту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

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

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

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

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проєкту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Маслянці  Вадиму  Петровичу орієнтовною  площею 0,3500 га  для  

ведення особистого селянського господарства в селі Рованці за рахунок земель сільської 

ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Маслянці В.П. розробити проєкт 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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/30  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Пащуку Т.Л. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Пащука  Тараса  Леонтійовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проєкту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

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

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

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

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проєкту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Пащуку  Тарасу  Леонтійовичу  орієнтовною  площею 0,2000 га  для  

ведення особистого селянського господарства в селі Рованці за рахунок земель сільської 

ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Пащуку  Т.Л. розробити проєкт 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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/31  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Клець В.Д. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Клець  Віктора  Дмитровича  про надання   дозволу  на   

розробку  проєкту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

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

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

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

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проєкту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Клець  Віктору  Дмитровичу орієнтовною  площею 0,2200 га  для  

ведення особистого селянського господарства в селі Рованці за рахунок земель сільської 

ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Клець В.Д. розробити проєкт 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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/32  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Писарському О.В. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Писарського  Олександра Васильовича  про надання   дозволу  

на   розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

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

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

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

питань  земельних відносин, 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. Писарському  Олександру Васильовичу орієнтовною  площею 

0,2200 га  для  ведення особистого селянського господарства в селі Рованці за рахунок 

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

           2.  Гр. Писарському О.В. розробити проект з урахуванням вимог державних 

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

ради. 

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

ради з питань  земельних відносин, 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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/33  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Терещук С.В. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Терещук  Світлани Валеріївни  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. Терещук  Світлані Валеріївні орієнтовною  площею 0,2200 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. Терещук С.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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/34  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Коценко Ю.М. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Коценко Юлії Михайлівни  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. Коценко Юлії Михайлівні  орієнтовною  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. Коценко Ю.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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/35  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Хоронжак Я.Г. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Хоронжак  Яни  Григорівни  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

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

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

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

питань  земельних відносин, 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. Хоронжак  Яні  Григорівні  орієнтовною  площею 0,8700 га  для  

ведення особистого селянського господарства в селі Рованці за рахунок земель сільської 

ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Хоронжак Я.Г. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

ради з питань  земельних відносин, 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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/36  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Опанасику Р.А. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Опанасика  Романа Анатолійовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці  для  

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

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

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

питань  земельних відносин, 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. Опанасику  Роману Анатолійовичу  орієнтовною  площею 0,1471 га  

для  ведення особистого селянського господарства в селі Рованці за рахунок земель 

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

           2.  Гр. Опанасик Р.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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/37  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Мельничук М.М. 

  

         Розглянувши  заяву гр. Мельничук  Марії  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. Мельничук  Марії  Миколаївни  орієнтовною  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. Мельничук М.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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/38  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Лащук Ю.В. 

 

  

         Розглянувши  заяву гр. Лащук  Юлії Валеріївни 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. Лащук  Юлії Валеріївні орієнтовною  площею 0,0400 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. Лащук  Ю.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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/39  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Андрощук Г.А. 

 

  

         Розглянувши  заяву гр. Андрощук  Галини Адамівни 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. Андрощук  Галині Адамівні  орієнтовною  площею 0,1400 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. Андрощук Г.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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/40  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Дидюк Л.З. 

 

  

         Розглянувши  заяву гр. Дидюк  Любові Зосимівни 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. Дидюк  Любові Зосимівні  орієнтовною  площею 0,1500 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. Дидюк .Л.З. 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 

 
Марина Мороз 

 
 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/41  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Рупі Н.В. 

 

  

         Розглянувши  заяву гр. Рупи Наталії Володимирівни 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. Рупі Наталії Володимирівні  орієнтовною  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. Рупі Н.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

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

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

ради з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

 
Марина Мороз 

 
 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/42  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Савчук І.О. 

 

  

         Розглянувши  заяву гр. Савчук  Інни  Олексіївни 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. Савчук  Інні  Олексіївні  орієнтовною  площею 0,1200 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. Савчук І.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 

 
Марина Мороз 

 
 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/43  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Наконечній І.С. 

 

  

         Розглянувши  заяву гр. Наконечної Ірини Сергіївни 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 Ірині Сергіївні  орієнтовною  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. Наконечній  І.С. 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 

 
Марина Мороз 

 
 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/44  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Нарушець С.П. 

 

  

         Розглянувши  заяву гр. Нарушець  Світлани  Павлівни 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. Нарушець  Світлані  Павлівні орієнтовною  площею 0,1500 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. Нарушець  С.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 

 
Марина Мороз 

 
 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/45  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Смаль О.В. 

 

  

         Розглянувши  заяву гр. Смаль  Олександра Васильовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Баїв  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. Смаль  Олександру Васильовичу  орієнтовною  площею 0,2300 га  

для  ведення особистого селянського господарства в селі Баїв за рахунок земель сільської 

ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Смаль  О.В. розробити проект з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

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

ради з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 
Марина Мороз 

 
 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня  2021 року № 7/46  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Березі  А.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Берези 

Алли Володимирівни 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. Березі 

Аллі Володимирівні площею 0,1391 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі  Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:0050  

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,1391 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0050, гр. Березі Аллі Володимирівні  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,1391 га  гр. Березі Аллі 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        

 
Ярослав Саченок 

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/47  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Зайчук Т.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Зайчук  

Тетяні  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. Зайчук  

Тетяні  Сергіївні  площею 0,2000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  

Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0147  для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,2000 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0147, гр. Зайчук  Тетяні  Сергіївні для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0,2000 га  гр. Зайчук  Тетяні  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        

 
Ярослав Саченок 

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ        ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/48  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Крейтору М.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Крейтору  

Миколі Семеновичу 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. Крейтору  

Миколі Семеновичу   площею 0,1385 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі  Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:0049  

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,1385 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0049, гр. Крейтору  Миколі Семеновичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,1385 га  гр. Крейтору  Миколі Семеновичу   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        

 
Ярослав Саченок 

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/49  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Фурман Р.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Фурман  

Руслані  Михайлівні 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. Фурман  

Руслані  Михайлівні площею 0,3758 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі  Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:01:001:0051  

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,3758 га, кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0051, гр. Фурман  Руслані  Михайлівні для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,3758 га  гр. Фурман  Руслані  Михайлівні  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        

 
Ярослав Саченок 

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/50  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Шолому Р.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Шолому  

Руслану  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. 

Шолому  Руслану  Олександровичу  площею 0,2000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0144  для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,2000 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0144, гр. Шолому  Руслану  Олександровичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2000 га  гр. Шолому  Руслану  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        

 
Ярослав Саченок 

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/51  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Шолому Л.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Шолом  

Лідії  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. Шолом  

Лідії  Олександрівні площею 0,2800 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:04:001:0146  

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,2800 га, кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0146, гр. Шолом  Лідії  Олександрівні для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2800 га  гр. Шолом  Лідії  Олександрівні  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        

 
Ярослав Саченок 

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/52  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Козару Д.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Козару  

Дмитру  Анатолійовичу  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. Козару  

Дмитру  Анатолійовичу  площею 0,1019 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі  Голишів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:02:001:0005  

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,1019 га, кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0005, гр. Козару  Дмитру  Анатолійовичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,1019 га  гр. Козару  Дмитру  Анатолійовичу  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        

 
Ярослав Саченок 

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/53  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Марчик О.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Марчик  

Олені Анатоліївні 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. Марчик  

Олені Анатоліївні  площею 0,2455 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  

Голишів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880700:02:001:0006  для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,2455 га, кадастровий  номер  

0722880700:02:001:0006, гр. Марчик  Олені Анатоліївні  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2455 га  гр. Марчик  Олені Анатоліївні  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        

 
Ярослав Саченок 

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/54  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Дорощук  М.Я. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Дорощук 

Марії Ярославівні 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. Дорощук 

Марії Ярославівні площею 0,5039 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  

Мстишин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885100:05:001:0001  для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,5039 га, кадастровий  номер  

0722885100:05:001:0001, гр. Дорощук  Марії  Ярославівні  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,5039 га  гр. Дорощук  Марії  Ярославівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Сафоновій  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 

30 червня 2021 року № 7/55  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання земельної   

ділянки  у  власність Жанько О.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Жанько 

Олександру 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. Жанько 

Олександру Миколайовичу площею 0,2400 га (згідно КВЗУ 007.01–малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722880700:04:001:0236 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  0,2400 га кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0236  гр. Жанько Олександру Миколайовичу для  будівництва та 

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

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

площею  0,2400 га  гр. Жанько Олександру Миколайовичу  для будівництва і 

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  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 

30 червня 2021 року № 7/56  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання земельної   

ділянки  у  власність Войцеховському А.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Войцеховському  Артему  Вадимовичу 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. 

Войцеховському  Артему  Вадимовичу  площею 0,2400 га (згідно КВЗУ 007.01–

малоповерхова забудова),  яка  знаходиться  в  селі  Рованці  Боратинської  сільської  ради  

кадастровий  номер  0722880700:04:001:0176 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  0,2400 га кадастровий  номер  

0722880700:04:001:0176  гр. Войцеховському  Артему  Вадимовичу для  будівництва та 

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

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

площею  0,2400 га  гр. Войцеховському  Артему  Вадимовичу  для будівництва і 

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  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 

30 червня 2021 року № 7/57  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання земельної   

ділянки  у  власність Пахолок О.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Пахолок  

Олені Анатоліївні  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. Пахолок  

Олені Анатоліївні  площею 0,1250 га (згідно КВЗУ 007.01–малоповерхова забудова),  яка  

знаходиться  в  селі  Боратин  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722880700:01:001:8892 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, 1250 га кадастровий  номер  

0722880700:01:001:8892  гр. Пахолок  Олені Анатоліївні  для  будівництва та 

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

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

площею  0, 1250 га  гр. Пахолок  Олені Анатоліївні  для будівництва і 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  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 

30 червня 2021 року № 7/58  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання земельної   

ділянки  у  власність Мандзіросі В.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Мандзіросі  Володимиру  Івановичу  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. 

Мандзіросі  Володимиру  Івановичу площею 0,2500 га (згідно КВЗУ 007.01–малоповерхова 

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

номер  0722882900:02:000:0019 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  

0722882900:02:000:0019  гр. Мандзіросі  Володимиру  Івановичу 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. Мандзіросі  Володимиру  Івановичу для будівництва і 

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

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

ради Юліі 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 

30 червня 2021 року № 7/59  

с.Боратин    

                          

Про затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

(для індивідуального садівництва)        

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. Чвир  

Михайлу  Олександровичу,  керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, 

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

позитивне рішення постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Михайлу  Олександровичу  площею  0,0680 га   для індивідуального садівництва, 

кадастровий номер 0722885100:01:001:0045 в селі Промінь (садівниче товариство 

«Промінь») Боратинської  сільської ради. Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –

Секція В 01.05. 

        2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0680 га, кадастровий номер 

0722885100:01:001:0045,  гр. Чвир  Михайлу  Олександровичу  для індивідуального 

садівництва. 

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

0,0680 га гр. Чвир  Михайлу  Олександровичу  

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста відділу земельних 

ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради  Аллу Сафонову. 

 

 

 

 Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

  

 Алла Сафонова 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/60  

с.Боратин    

                          

Про затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

(для індивідуального садівництва)        

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. Байрак  

Наталії  Вікторівні,  керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 34 

ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивне 

рішення постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Наталії  Вікторівні,  площею  0,0642 га   для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 0722885100:01:001:0042 в селі Промінь (садівниче товариство «Промінь») 

Боратинської  сільської ради. Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

        2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0642 га, кадастровий номер 

0722885100:01:001:0042,  гр. Байрак  Наталії  Вікторівні,  для індивідуального садівництва. 

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

 0,0642 га гр. Байрак  Наталії  Вікторівні.  

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста відділу земельних 

ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради  Аллу Сафонову. 

 

 

 

 Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

  

 Алла Сафонова 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/61  

с.Боратин    

                          

Про затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення і надання  

земельної ділянки у власність  

(для індивідуального садівництва)        

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. Коваль 

Марині Іванівні,  керуючись  ст.12,33,118,121, 186  Земельного Кодексу  України, п. 34 ч. 1 

ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивне 

рішення постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Марині Іванівні,  площею  0,0616 га   для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

0722885100:01:001:0043 в селі Промінь (садівниче товариство «Промінь») Боратинської  

сільської ради. Код цільового призначення згідно КВЦПЗ –Секція В 01.05. 

        2. Передати у власність земельну ділянку площею  0,0616 га, кадастровий номер 

0722885100:01:001:0043,  гр. Коваль Марині Іванівні,  для індивідуального садівництва. 

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

 0,0616 га гр. Коваль Марині Іванівні.  

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста відділу земельних 

ресурсів, кадастру і екологічної безпеки сільської ради  Аллу Сафонову. 

 

 

 

 Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК 

  

 Алла Сафонова 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/62  

с.Боратин    

                          

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення і надання земельної 

ділянки в оренду для сінокосіння і випасання  

худоби. 

 

           Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

терміном на 5 років громадянці  Кривдік  Дар’ї  Вікторівні  та керуючись п. 34 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.ст. 12, 34, 93,  186 Земельного  кодексу 

України,  ст.4, 5, 6 Закону України « Про оренду землі», враховуючи позитивне рішення 

постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська  рада 

 

В ИР І Ш И Л А : 

 

           1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

терміном на 5 років громадянці  Кривдік  Дар’ї  Вікторівні, площею 0.1936 га, яка 

знаходиться в селі  Новостав Боратинської сільської ради  для сінокосіння і випасання 

худоби. Код цільового використання  КВЦПЗ – секція  А 01.08. Кадастровий номер 

0722880700:03:001:0016 

           2. Передати в оренду терміном на 5 років  земельну ділянку площею 0. 1936 га  

гр. Кривдік  Дар’ї  Вікторівні  для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель  

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

           3. Затвердити орендну плату за земельну ділянку в розмірі  3% від нормативної  

грошової оцінки земельної ділянки. Оплату проводити на бюджетний рахунок Боратинської 

сільської ради помісячно в рівних частинах на протязі року. За кожен день прострочки  пеня 

в розмірі 0,2 відсотка. 

           4. Доручити сільському голові  укласти від імені ради договір оренди земельної 

ділянки на затверджених умовах, визначених в п.п.2,3 цього рішення.  

           5. Зобов’язати гр. Кривдік  Д.В.: 

              5.1.В місячний  термін після затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки укласти договір оренди з посвідченням   та реєстрацією у встановленому 

порядку; 

               5.2. Виконувати обов’язки землекористувача  відповідно до вимог  ст.96 

Земельного кодексу України. 

             6. Матеріали по відведенню земельної ділянки гр. Кривдік  Д.В  залишити на 

зберігання в управлінні Держкомзему  у Луцькому районі. 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 
 

Ярослав Саченок 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/63  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Кльоц В.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Кльоц  

Вероніці 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. Кльоц 

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

Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0060  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  

0722882900:01:001:0060,  гр. . Кльоц  Вероніці Петрівні  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. . Кльоц  Вероніці Петрівні   для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Мороз  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок 

 

                  
 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/64  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Кльоц В.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр. Кльоц  Владиславу  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. Кльоц 

Владиславу  Вікторовичу  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі  Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0077  

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  

0722882900:01:001:0077,  гр.  Кльоц  Владиславу  Вікторовичу  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. . Кльоц  Владиславу  Вікторовичу  для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Мороз  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок 

 

                  
 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/65  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Дячук  Г.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Дячук  

Галині 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. Дячук  

Галині Петрівні площею 0,5180 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  

Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:002:0029  для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,5180 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0029,  гр. Дячук  Галині Петрівні  для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0, 5180 га  гр. Дячук  Галині Петрівні для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Мороз  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок 

 

                  
 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/66  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Карпюку А.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Карпюку  

Андрію  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. Карпюку  

Андрію  Володимировичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі  Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:002:0028  

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  

0722882900:01:002:0028,  гр. Карпюку  Андрію  Володимировичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0, 2500 га  гр. Карпюку  Андрію  Володимировичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Мороз  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок 

 

                  
 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/67  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Дячуку Ю.І.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Дячуку  

Юрію  Ігоровичу 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. Дячуку  

Юрію  Ігоровичу  площею 0,2344 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  

Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0063 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  

0722882900:01:001:0063,  гр. Дячуку  Юрію  Ігоровичу  для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0, 2344 га  гр. Дячуку  Юрію  Ігоровичу  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Мороз  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок 

 

                  
 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/68  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Дячуку Д.І.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Дячуку  

Дмитру Ігоровичу 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. Дячуку  

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

селі  Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0061для  

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  

0722882900:01:001:0061,  гр. Дячуку  Юрію  Ігоровичу  для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0, 2500 га  гр. Дячуку  Дмитру Ігоровичу  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Мороз  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок 

 

                  
 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/69  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Шиманському О.В.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Шиманському Олександру 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. Шиманському  Олександру Віталійовичу площею 0,2344 га  (згідно КВЗУ 001.01 - 

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

0722882900:01:001:0045для  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  

0722882900:01:001:0045,  гр. Шиманському  Олександру Віталійовичу   для ведення 

особистого селянського господарства.  

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

площею  0, 2344 га  гр. Шиманському  Олександру Віталійовичу для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Мороз  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок 

 

                  
 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/70  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Шиманському О.В.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Шиманській  Олені 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. 

Шиманській  Олені Володимирівні площею 0,6000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0067для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,6000 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0067  гр. Шиманській  Олені Володимирівні  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0, 6000 га  гр. Шиманській  Олені  Володимирівні для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Мороз  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок 

 

                  
 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/71  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Гололобовій О.М.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Гололобовій  Ользі Миколаївні 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. 

Гололобовій  Ользі Миколаївні площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:013:0001для  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  

0722882900:01:013:0001  гр. Гололобовій  Ользі Миколаївні  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0, 2500 га  гр. Гололобовій  Ользі Миколаївні  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Мороз  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок 

 

                  
 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/72  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Воїні  Н.П.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Воїні  

Надії 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. Воїні  

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

Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:002:0020 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  

0722882900:01:002:0020  гр. Воїні  Надії Петрівні  для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0, 2500 га  гр. Воїні  Надії Петрівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Мороз  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок 

 

                  

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/73  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Скопюк  Л.П.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Скопюк  

Лідії  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. Скопюк  

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

Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:005:0005 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  

0722882900:01:005:0005  гр. Скопюк  Лідії  Петрівні  для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0, 2500 га  гр. Скопюк  Лідії  Петрівні  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Мороз  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок 

 

                  

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/74  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Фень Н.П.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Фень 

Неонілі  Павлівні  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. Фень 

Неонілі  Павлівні  площею 0,4200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  

Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:008:0003 для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,4200 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:008:0003  гр. Фень Неонілі  Павлівні  для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

площею  0, 4200 га  гр. Фень Неонілі  Павлівні   для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Мороз  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок 

 

                  

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/75  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Тарасюку І.В.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр. Тарасюку  Ігорю  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. 

Тарасюку  Ігорю  Васильовичу  площею 0,4200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0080 для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку площею  0,4200 га, кадастровий  номер  

0722882900:01:001:0080  гр. Тарасюку  Ігорю  Васильовичу  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0, 4200 га  гр. Тарасюку  Ігорю  Васильовичу  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

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

Мороз  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок 

 

                  

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/76  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Колупанову О.В.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Колупанову  Олександру  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. 

Колупанову  Олександру  Вікторовичу  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:005:0006 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  

0722882900:01:005:0006  гр. Колупанову  Олександру  Вікторовичу для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0, 2500 га  гр. Колупанову  Олександру  Вікторовичу  для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Мороз  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок 

 

                  

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/77  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Дубинці К.В.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Дубинці  

Катерині 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. Дубинці  

Катерині Володимирівні  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі  Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:002:0019 

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  

0722882900:01:002:0019  гр. Дубинці  Катерині Володимирівні  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0, 2500 га  гр. Дубинці  Катерині Володимирівні  для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Мороз  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав Саченок 

 

                  

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  БЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/78  

с.Боратин    

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Дубинці В.В.  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Дубинці  

Валентину 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. Дубинці  

Валентину Володимировичу  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  

знаходиться  в  селі  Коршів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0017 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  

0722882900:01:002:0017  гр. Дубинці  Валентину Володимировичу  для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

площею  0, 2500 га  гр. Дубинці  Валентину Володимировичу  для  ведення  особистого 

селянського господарства 

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

Мороз  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 

 

30 червня 2021 року № 7/79  

с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Ільюку І.М. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Ільюка  Ігоря  Миколайовича та технічну документацію  із 

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

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України 

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

державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний 

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

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  гр. Ільюку  Ігорю  Миколайовичу  площею 0,1200 га, 

кадастровий номер 0722880900:02:001:0011 - для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Голишів 

Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Ільюку  Ігорю  Миколайовичу  у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

         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 

 

30 червня 2021 року № 7/80  

с.Боратин    

 

Про затвердження експертної грошової  

оцінки земельної ділянки та продаж  її  

у власність Москвич Н.О. 

 

            Розглянувши звіт  про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення, площею  1528 кв.м., яка намічається для продажу у 

власність  Москвич Наталії Олексіївні   для обслуговування магазину-закусочної   в селі Боратин, 

вул. Центральна, 17  та  керуючись п.34 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”,  ст.12, 81, 127, 151 Земельного Кодексу України,  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 звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення  для обслуговування магазину-закусочної  площею  1528 

кв.м., що знаходиться  в  селі Боратин Луцького району Волинської області  для продажу  її у 

власність  Москвич Наталії Олексіївні. 

           2. Продати у власність  Москвич  Наталії Олексіївні земельну ділянку, площею 1528 кв.м. для 

обслуговування магазину-закусочної,  що знаходиться  в селі Боратин вулиця Центральна,17  

Боратинської  сільради Луцького району Волинської області. 

           3. Затвердити ціну продажу  земельної ділянки площею 1528 кв.м в сумі  155 616 гривень  

(Сто п’ятдесят п’ять тисяч шістсот шістнадцять ) гривень, згідно експертної грошової оцінки .                

           4. Доручити сільському голові  Сергію Яручику  укласти від імені ради договір купівлі-

продажу  земельної ділянки на затверджених умовах, визначених в п.1,2, 3   даного рішення. 

           5. Після  нотаріального посвідчення  договору купівлі-продажу  земельної ділянки,  до 1 

грудня 2021 року сплатити кошти  на рахунок Боратинської сільської ради.                         

           6. За несвоєчасну сплату коштів, нараховувати пеню в розмірі 0.2%  за кожний день 

прострочки. 

           7.  Зобов”язати Москвич  Наталію Олексіївну: 

                7.1. Після сплати вартості земельної ділянки, замовити в управлінні Держгеокадастру  

виготовлення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку та зареєструвати у 

визначеному  Законом порядку. 

                7.2. Виконувати обов”язки землекористувача відповідно до вимог ст.96 

Земельного Кодексу України . 

                  8. Матеріали по відведенню земельної ділянки Москвич  Н.О. залишити на зберігання в 

управлінні Держгеокадастру . 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                             Сергій ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

30 червня 2021 року № 7/81  

с.Боратин    

                         

Про затвердження детального плану 

території  власної земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного  

житлового будинку Мурзіній О.А. 

 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Мурзіної  Ольги 

Анатоліївни для будівництва та обслуговування  багатоквартирного житлового будинку     

в с.Рованці  Луцького району Волинської області  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. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Мурзіній  Ользі 

Анатоліївні площею 0,3189 га для будівництва  та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

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

багатоквартирного житлового будинку в с.Рованці  є невід’ємною  складовою частиною 

генерального плану села Рованці та схеми планування Боратинської сільської ради 

Луцького району. 

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

земельних відносин, 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                                                   

 

 

30 червня 2021 року № 7/82  

с.Боратин    

                         

Про затвердження детального плану 

території  власної земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку Тарасюку Ю.М. 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Тарасюка  Юрія 

Миколайовича для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Рованці  Луцького району Волинської області  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. Затвердити  детальний план території  власних земельних  ділянок  гр. Тарасюка  

Юрія Миколайовича  площею 0,1604 га та 0,0508 га  для будівництва  та обслуговування  

житлового будинку в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

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

житлового будинку в с.Рованці  є невід’ємною  складовою частиною генерального плану 

села Рованці та схеми планування Боратинської сільської ради Луцького району. 

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

земельних відносин, 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 

 

30 червня 2021 року № 7/83  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Березнюк  Т.В.  

 

         Розглянувши заяву гр. Березнюк Тетяни Володимирівни  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. Березнюк Тетяні  Володимирівні на розроблення   детального  

плану території  земельної ділянки площею 0,1029 га  для будівництва та обслуговування  

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

Волинської області. 

               2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Боратин 

Боратинської сільської ради Луцького району подати на затвердження в установленому 

законом порядку. 

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

земельних відносин, 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 

 

30 червня 2021 року № 7/84  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Назаруку В.К.  

 

         Розглянувши заяву гр. Назарука  Володимира Костянтиновича 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. Назаруку  Володимиру Костянтиновичу на розроблення   

детального  плану території  земельної ділянки площею 0,1600 га  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                   

 
Ярослав Саченок 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 червня 2021 року № 7/85  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Костюк  В. В.  

 

         Розглянувши заяву гр. Костюк  Влади  Володимирівни 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. Костюк  Владі  Володимирівні на розроблення   детального  плану 

території  земельної ділянки площею 0,1500 га  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                   

 
Ярослав Саченок 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/86  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Наконечній О.В. 

 

  

         Розглянувши  заяву гр. Наконечної Олени Василівни 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 Олені  Василівні  орієнтовною  площею 0,0700 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  О.В. розробити проект з урахуванням вимог державних 

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

ради. 

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

ради з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та 

екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
Марина Мороз 

 
 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/87  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Куяві  О.І. 

 

  

         Розглянувши  заяву гр. Куяви Олександра Ігоровича про надання   дозволу  на   

розробку  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Коршів 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. Куяві Олександру Ігоровичу орієнтовною  площею 0,4400 га  для  

ведення особистого селянського господарства в селі Коршів за рахунок земель сільської 

ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Куяві  О.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 

 
Марина Мороз 

 
 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

30 червня 2021 року № 7/88  

с.Боратин    

                         

Про затвердження детального плану 

території  власної земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку Тарасюку Ю.М. 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Тарасюка  Юрія 

Миколайовича для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Рованці  Луцького району Волинської області  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. Затвердити  детальний план території  власних земельних  ділянок  гр. Тарасюка  

Юрія Миколайовича  площею 0,1604 га та 0,0508 га  для будівництва  та обслуговування  

житлового будинку в с.Рованці  Луцького району Волинської області. 

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

житлового будинку в с.Рованці  є невід’ємною  складовою частиною генерального плану 

села Рованці та схеми планування Боратинської сільської ради Луцького району.  

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

земельних відносин, 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 

 

30 червня 2021 року № 7/89  

с.Боратин    

                         

Про надання дозволу на виготовлення 

детального плану території для зміни 

цільового призначення земельної ділянки 

РО «Волинське обласне об’єднання УЦХВЄ» 

 

           Розглянувши заяву РО «Волинське обласне об’єднання УЦХВЄ» про надання 

дозволу на розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для зміни цільового 

призначення 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  РО «Волинське обласне об’єднання УЦХВЄ» на розроблення 

детального плану території для зміни цільового призначення земельної ділянки, 

кадастровий номер 0722883200:01:001:3639 площею 0,2500 га для будівництва і 

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

що розташована в с. Лаврів, Боратинської сільської ради на цільове призначення: для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (код 

КВЦПЗ – 03.04) 

2. РО «Волинське обласне об’єднання УЦХВЄ» розробити детальний план території 

та після розроблення подати до Боратинської сільської ради для розгляду та затвердження 

у встановленому порядку.         

3. Контроль за виконанням даного 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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 червня 2021 року № 7/90  

с.Боратин    

                         

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» 

 

 

Розглянувши    заяву  гр.  Пась Олени Вікторівни 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» 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, сільська рада 

                                                         

 

В И Р І Ш И Л А  : 

      

1. Внести до рішення сільської ради від 11.03.2016 № 3/11 «Про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки» такі зміни: 

- п.1 рішення, слова «дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» замінити на 

слова «дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 

2. Контроль за виконанням даного 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 ОБЛАСТ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 червня 2021 року № 7/91  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для зміни цільового призначення 

гр. Деркачу Анатолію Андрійовичу 

 

          Розглянувши заяву гр. Чугай Вадима Зіновійовича, що діє від імені гр. Деркача 

Анатолія Андрійовича на підставі генерального доручення, про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для зміни цільового 

призначення 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. Деркачу Анатолію Андрійовичу на розроблення детального плану 

території для зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,1850 га для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована в с. Лаврів, Боратинської сільської 

ради на цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд.           

2. Гр. Деркачу Анатолію Андрійовичу розробити детальний план території та після 

розроблення подати до Боратинської сільської ради для розгляду та затвердження у 

встановленому порядку.         

3. Контроль за виконанням даного 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 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/92  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  

Зазубік Світлані Анатоліївні 

 

          Розглянувши заяву гр. Зазубік Світлани Анатоліївни про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку,  господарських будівель і споруд в с. Лаврів 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. Зазубік Світлані Анатоліївні на розроблення детального плану 

території  земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування  

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

Волинської області. 

2.  Детальний план території  земельної  ділянки для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лаврів 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                   

 
Юлія Коваль 

 

 

 

 

 
 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/93  

с.Боратин    

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення  

особистого селянського господарства   

гр. Сюйві О.Ф. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Сюйви Олени Фадеївни  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. Сюйві Олені Фадеївні площею 0,0400 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.  Сюйві Олені Фадеївні 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 з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Юлія Коваль 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/94  

с.Боратин    

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення  

особистого селянського господарства   

гр. Зазубік С.А. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Зазубік Світлани Анатоліївни  про надання   дозволу  

на   розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Лаврів  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. Зазубік Світлані Анатоліївні  площею 0,3256 га, для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

2.  Гр.  Зазубік Світлані Анатоліївні  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 з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Юлія Коваль 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/95  

с.Боратин    

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення  

особистого селянського господарства   

гр. Костюку С.Ю. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Костюка Сергія Юрійовича про надання  дозволу на  

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Ратнів 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. Костюку Сергію Юрійовичу  площею 0,2500 га, для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

2.  Гр.  Костюку Сергію Юрійовичу  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 з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК                   

 

Юлія Коваль 

 

 
  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/96  

с.Боратин    

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення  

особистого селянського господарства   

гр. Костюк О.М. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Костюк Оксани Михайлівни про надання  дозволу на  

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Ратнів 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. Костюк Оксані Михайлівні  площею 0,1500 га, для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

2.  Гр. Костюк Оксані Михайлівні  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 з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Юлія Коваль 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/97  

с.Боратин    

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення  

особистого селянського господарства   

гр. Рихлюк Л.С. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Рихлюк Лариси Степанівни про надання  дозволу на  

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі 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. Рихлюк Ларисі Степанівні  площею 0,0600 га, для  ведення 

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

наданих у власність і не переданих в користування.  

2.  Гр. Рихлюк Ларисі Степанівні  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 з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Юлія Коваль 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/98  

с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки 

 та передачу її у власність Сахацькому С.В. 

 

 

Розглянувши  заяву гр. Сахацького Сергія Васильовича та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  для  ведення 

особистого селянського господарства, керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону 

України «Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з 

питань  земельних відносин, 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  гр. Сахацькому Сергію Васильовичу  площею 1,0227 

га, кадастровий номер 0722883200:01:001:3578  для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована на території  Боратинської сільської ради  Луцького району 

Волинської області. 

         2. Передати  гр. Сахацькому Сергію Васильовичу  у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

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

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

екології. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Юлія Коваль                                                                            

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/99  

с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки 

 та передачу її у власність Сахацькій М.О. 

 

Розглянувши  заяву гр. Сахацької Мирослави Олександрівни та технічну 

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

для  ведення особистого селянського господарства, керуючись п. 34 ст.26   Закону України 

„ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 Земельного  кодексу України,  п.6 

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

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та  комунальної 

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

пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, 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  гр. Сахацькій Мирославі Олександрівні  площею 

1,0227 га, кадастровий номер 0722883200:01:001:3626 - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована на території  Боратинської сільської ради  Луцького району 

Волинської області. 

         2. Передати  гр. Сахацькій Мирославі Олександрівні  у  власність земельну ділянку, 

зазначену в  пункті 1 цього рішення. 

         3. Контроль за виконанням даного 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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/100  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проєкту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Лішуновій М. О. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Лішуновій Марині 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  громадянці 

Лішуновій Марині Олександрівні площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться  в  селі Лаврів, сад. тов. «Квітневе»  Боратинської  сільської  

ради  кадастровий  номер  0722883200:01:028:0010 для  індивідуального садівництва. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А 01.05. 

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

Марині Олександрівні для  індивідуального садівництва. 

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

площею  0,1200 га  громадянці  Лішуновій Марині Олександрівні для  індивідуального 

садівництва. 

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                  Сергій ЯРУЧИК        

 
Юлія Коваль                                                                           



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/101  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проєкту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Гаврилюку Р. О. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Гаврилюку Роману 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  

громадянину Гаврилюку Роману Олександровичу площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 002.03 – 

багаторічні насадження),  яка  знаходиться  в  селі Лаврів, сад. тов. «Квітневе»  Боратинської  

сільської  ради  кадастровий  номер  0722883200:01:028:1015 для  індивідуального 

садівництва. Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А 01.05. 

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

Гаврилюку Роману Олександровичу для  індивідуального садівництва. 

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

площею  0,1200 га  громадянину  Гаврилюку Роману Олександровичу для  індивідуального 

садівництва. 

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Юлія Коваль                                                                           

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/102  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проєкту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Германюку В.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину Германюку Валентину 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  

громадянину Германюку Валентину Володимировичу площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 

002.03 – багаторічні насадження),  яка  знаходиться  в  селі Лаврів, сад. тов. «Лаврів»  

Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722883200:01:028:0017 для  

індивідуального садівництва. Код  цільового  призначення згідно  КВЦПЗ –  секція  А 01.05. 

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

Германюку Валентину Володимировичу для  індивідуального садівництва. 

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

площею  0,0600 га громадянину Германюку Валентину Володимировичу для 

індивідуального садівництва. 

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Юлія Коваль                                                                           

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/103  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проєкту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність гр. Панасюк Н.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці 

Панасюк Наталії 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  громадянці 

Панасюк Наталії Володимирівні площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться  в  селі Лаврів, сад. тов. «Лаврів»  Боратинської  сільської  

ради  кадастровий  номер  0722883200:01:028:0015 для  індивідуального садівництва. Код  

цільового  призначення згідно  КВЦПЗ –  секція  А 01.05. 

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

Наталії Володимирівні для  індивідуального садівництва. 

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

площею  0,0600 га громадянці Панасюк Наталії Володимирівні для індивідуального 

садівництва. 

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Юлія Коваль                                                                           

 

 

 

 

 

      



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/104  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Нагорній В.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  

Нагорній Вікторії 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  громадянці 

Нагорній Вікторії Вікторівні площею 0,9019 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  

знаходиться в селі Лаврів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722883200:01:001:0077 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,9019 га  громадянці Нагорній 

Вікторії Вікторівні для  ведення особистого селянського господарства.    

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

площею  0,9019 га   громадянці Нагорній Вікторії Вікторівні для  ведення особистого 

селянського господарства .    

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Юлія Коваль                                                                          

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/105  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Колбуну С.С. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину  Колбуну Сергію 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  

громадянину Колбуну Сергію Сергійовичу площею 0,0500 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  

яка  знаходиться в селі Гірка Полонка  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0013 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0500 га  громадянину Колбуну 

Сергію Сергійовичу для  ведення особистого селянського господарства.    

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

площею  0,0500 га  громадянину Колбуну Сергію Сергійовичу для  ведення особистого 

селянського господарства .    

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Юлія Коваль                                                                          

 

 

 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/106  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Ваврику О.В. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину  Ваврику 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  

громадянину Ваврику Олександру Васильовичу площею 0,1450 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 

рілля),  яка  знаходиться в селі Оздів  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722881600:02:001:0006 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1450 га  громадянину Ваврику 

Олександру Васильовичу для  ведення особистого селянського господарства.    

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

площею  0,1450 га  громадянину Ваврику Олександру Васильовичу для  ведення особистого 

селянського господарства .    

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Юлія Коваль                                                                          

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/107  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Іванову А.І. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину  Іванову Анатолію Івановичу 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  

громадянину Іванову Анатолію Івановичу площею 0,1103 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  

яка  знаходиться в селі Лаврів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722883200:01:027:0003 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1103 га  громадянину Іванову 

Анатолію Івановичу для  ведення особистого селянського господарства.    

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

площею  0,1103 га  громадянину Іванову Анатолію Івановичу для  ведення особистого 

селянського господарства .    

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Юлія Коваль                                                                          

 

 

 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/108  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Іванову В.І. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину  Іванову Володимиру Івановичу 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  

громадянину Іванову Володимиру Івановичу площею 0,1103 га  (згідно КВЗУ 001.01 – 

рілля),  яка  знаходиться в селі Лаврів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722883200:01:027:0002 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1103 га  громадянину Іванову 

Володимиру Івановичу для  ведення особистого селянського господарства.    

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

площею  0,1103 га  громадянину Іванову Володимиру Івановичу для  ведення особистого 

селянського господарства .    

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        

 
Юлія Коваль                                                                          

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/109  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Сюйві Ю.С. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

громадянину  Сюйві Юрію Степановичу 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  

громадянину Сюйві Юрію Степановичу площею 0,1051 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  

яка  знаходиться в селі Гірка Полонка Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер 

0722881600:01:001:0015 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1051 га  громадянину Сюйві 

Юрію Степановичу для  ведення особистого селянського господарства.    

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

площею  0,1051 га  громадянину Сюйві Юрію Степановичу для  ведення особистого 

селянського господарства .    

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Юлія Коваль                                                                          

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/110  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки у власність Рудецькій Л. А. 

 

          Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  

Рудецькій Лідії Абрамівні 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  громадянці 

Рудецькій Лідії Абрамівні площею 0,5000 га  (згідно КВЗУ 001.01 – рілля),  яка  знаходиться 

в селі Гірка Полонка Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер 

0722881600:01:001:0010 для  ведення особистого селянського господарства . Код  цільового 

призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція А. 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5000 га  громадянці Рудецькій 

Лідії Абрамівні для  ведення особистого селянського господарства.    

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

площею  0,5000 га  громадянці Рудецькій Лідії Абрамівні для  ведення особистого 

селянського господарства .    

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

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

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК        

 
Юлія Коваль                                                                          

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/111  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки  гр. Крищук Л.І. і Шустер Н.Ф. 

 

          Розглянувши  заяву громадян  Крищук  Любові Іванівни і Шустер  Ніни Федотівни 

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.Новостав для придбання у 

власність  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   Крищук  Любові Іванівні  і Шустер Ніні Федотівні на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної  ділянки ( присадибна земельна ділянка)  площею 0,1000 га,  що розташована в 

селі Новостав  Боратинської сільської ради для придбання в спільну часткову власність. 

         2. Громадянці  Крищук  Любові Іванівні і Шустер Ніні Федотівні 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 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 червня 2021 № 7/112 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу на облаштування  

акумулюючої водойми   

 

                   Розглянувши  заяви Сахацької  Мирослави Олександрівни та Сахацького Сергія 

Васильовича  про надання дозволу  на облаштування акумулюючої водойми  на власній 

земельній ділянці  в селі Лаврів в зв’язку з постійним підтопленням навесні, відповідно до 

статті 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань земельних  відносин,  природокористування, сільського 

господарства та екології, сільська рада  

                   

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Сахацькій Мирославі Олександрівні та Сахацькому Сергію 

Васильовичу на облаштування акумулюючої водойми для пониження рівня грунтових вод 

та запобігання підтоплення, на власній земельній ділянці площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 0722883200:01:001:3579, що знаходиться в селі Лаврів Луцького району. 

2. Громадянам Сахацькій Мирославі Олександрівні та Сахацькому Сергію 

Васильовичу  виготовити проектну документацію на облаштування акумулюючої водойми 

згідно чинного законодавства. 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ї 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 

30 червня 2021 року № 7/113  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування багатоквартирного  

житлового будинку  Ліщуку В.Я.  

 

 

       Розглянувши заяву гр. Ліщука  Василя Ярославовича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території власної  земельної ділянки для  будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку 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. Ліщуку  Василю  Ярославовичу на розроблення   детального  плану 

території власної  земельної ділянки площею 0,1200 га  для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку  в с.Боратин Луцького району Волинської області. 

        2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку  в с.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 

                   
Ярослав Саченок 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/114  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури Прокопчук  Т.К. 

 

          Розглянувши заяву гр. Прокопчук  Тетяни  Калинівни  про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури  ( адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської  забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с.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. Прокопчук  Тетяні  Калинівні на розроблення   детального  плану 

території  земельної ділянки площею 0,1125 га  для будівництва та обслуговування  будівель 

ринкової  інфраструктури  ( адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 

будівель громадської  забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та 

іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с. Боратин Луцького району 

Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури 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 

30 червня 2021 року № 7/115  

с.Боратин    

 

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. 

 

         Розглянувши  детальний  план території земельної ділянки гр. Андрущака  Андрія  

Анатолійовича  для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та 

споруд об’єктів передач електричної та теплової енергії  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. Затвердити  детальний план території  земельної ділянки  гр. Андрущаку  Андрію  

Анатолійовичу площею 0,2802 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд об’єктів передач електричної та теплової енергії   в с. 

Рованці Луцького району Волинської області. 

        2. Призначити, що детальний план території для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів передач електричної та теплової 

енергії  в  

с. Рованці є невід’ємною  складовою частиною генерального  плану та схеми планування 

села Рованці  Боратинської сільської ради Луцького району. 

        3. Дати дозвіл на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд 

об’єктів передач електричної та теплової енергії  площею 0,2802 га в селі Рованці 

Боратинської сільської ради за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність  і не 

переданих в користування.  

        4. 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 

30 червня 2021 року № 7/116  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель села Гірка Полонка 

Боратинської сільської ради  

 

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Сергія  Яручика про необхідність 

виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель села Гірка 

Полонка Боратинської сільської ради, відповідно до ст. 11, ст. 13 Закону України «Про 

оцінку земель», ст. 201 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, 

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

Боратинська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель в межах села Гірка Полонка Боратинської сільської ради. 

         2. Укласти договір з ліцензійною організацією на виготовлення технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель в межах села Гірка Полонка Боратинської сільської 

ради. 

         3. Покласти обов’язки з оформлення договорів на сільського голову Сергія  Яручика 

та доручити йому від імені Боратинської сільської ради підписати договір, технічну 

документацію з нормативно-грошової оцінки села Гірка Полонка та інші пов’язані 

документи.       

         4. 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 

30 червня 2021 року № 7/117  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель села Полонка 

Боратинської сільської ради  

 

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Сергія  Яручика про необхідність 

виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель села  Полонка 

Боратинської сільської ради, відповідно до ст. 11, ст. 13 Закону України «Про оцінку 

земель», ст. 201 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, керуючись п. 

34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Боратинська сільська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель в межах села Полонка Боратинської сільської ради. 

         2. Укласти договір з ліцензійною організацією на виготовлення технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель в межах села  Полонка Боратинської сільської ради. 

         3. Покласти обов’язки з оформлення договорів на сільського голову Сергія  Яручика 

та доручити йому від імені Боратинської сільської ради підписати договір, технічну 

документацію з нормативно-грошової оцінки села  Полонка та інші пов’язані документи.       

         4. 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 

30 червня 2021 року № 7/118  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель села Оздів 

Боратинської сільської ради  

 

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Сергія  Яручика про необхідність 

виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель села Оздів  

Боратинської сільської ради, відповідно до ст. 11, ст. 13 Закону України «Про оцінку 

земель», ст. 201 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, керуючись п. 

34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Боратинська сільська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель в межах села Оздів Боратинської сільської ради. 

         2. Укласти договір з ліцензійною організацією на виготовлення технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель в межах села  Оздів Боратинської сільської ради. 

         3. Покласти обов’язки з оформлення договорів на сільського голову Сергія  Яручика 

та доручити йому від імені Боратинської сільської ради підписати договір, технічну 

документацію з нормативно-грошової оцінки села  Оздів та інші пов’язані документи.       

         4. 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 

30 червня 2021 року № 7/119  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Мотрунчик Н.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Мотрунчик Надії 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. 

Мотрунчик Надії Сергіївні площею 0,3837 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі  Суховоля  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:03:001:0001    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,3837 га  гр. Мотрунчик Надії 

Сергіївні  для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,3837 га  гр. Мотрунчик Надії 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 

30 червня 2021 року № 7/120  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Січкар О.Л. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Січкар 

Оксані Леонтіївні 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. Січкар 

Оксані Леонтіївні площею 0,5000 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  

Суховоля  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885200:02:001:0016    для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5000 га  гр. Січкар Оксані 

Леонтіївні  для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,5000 га  гр. Січкар Оксані Леонтіївні  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 

30 червня 2021 року № 7/121  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ткачуку П.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Ткачуку 

Петру 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. Ткачуку 

Петру Володимировичу площею 0,7162 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі  Суховоля  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:03:001:0005    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,7162 га  гр. Ткачуку Петру 

Володимировичу  для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,7162 га  гр. Ткачуку Петру Володимировичу  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 

30 червня 2021 року № 7/122  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Воляніку О.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Воляніку 

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. Воляніку 

Олександру Васильовичу  площею 0,3664 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі  Радомишль  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:01:001:0035    для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,3664 га  гр. Воляніку 

Олександру Васильовичу  для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,3664 га  гр. Воляніку Олександру Васильовичу 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 

30 червня 2021 року № 7/123  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Волянік В.О. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Волянік 

Віті Олексіївні 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. Волянік 

Віті Олексіївні  площею 0,2328 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  

Радомишль  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885200:01:001:0033    

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2328 га  гр. Волянік Віті 

Олексіївні  для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2328 га  гр. Волянік Віті Олексіївні 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 

30 червня 2021 року № 7/124  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кайдах Н.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Кайдах 

Надії Антонівні 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. Кайдах 

Надії Антонівні площею 0,5836 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі  

Радомишль  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885200:01:001:0036    

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,5836 га  гр. Кайдах Надії 

Антонівні  для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,5836 га  гр. Кайдах Надії Антонівні 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 

30 червня 2021 року № 7/125  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Фоф І.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Фофу 

Ігорю Святославовичу 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. Фофу 

Ігорю Святославивочу площею 0,6200 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі  Радомишль  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885200:01:001:0034    

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,6200 га  гр. Фофу Ігорю 

Святославовичу  для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,6200 га  гр. Фофу Ігорю Святославовичу 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 

30 червня 2021 року № 7/126  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ткачук Г.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Ткачук 

Галині 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. Ткачук 

Галині Петрівні площею 0,2672 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі 

Суховоля  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885200:03:001:0012    для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2672 га  гр. Ткачук Галині 

Петрівні  для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2672 га  гр. Ткачук Галині 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 

30 червня 2021 року № 7/127  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Морозюк О.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Морозюк 

Ользі Михайлівні 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. Морозюк 

Ользі Михайлівні площею 0,4058 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі 

Романівка   Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722885200:02:001:0014    для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код  цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,4058 га  гр.Морозюк Ользі 

Михайлівні  для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,4058 га  гр. Морозюк Ользі Михайлівні 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 

30 червня 2021 року № 7/128  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Фофу І.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Фофу 

Ігорю Святославовичу 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. Фофу 

Ігорю Святославивочу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  

яка  знаходиться  в  селі Радомишль  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885200:01:001:0004 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція                     

В. 02.01. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га  гр. Фофу Ігорю 

Святославовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд.  

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

площею  0,2500 га  гр. Фофу Ігорю Святославовичу для будівництва та обслуговування 

житлового будинку , господарських будівель та споруд. 

          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 

30 червня 2021 року № 7/129  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Гурницькому А.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Гурницькому Андрію 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. 

Гурницькому Андрію Вікторовичу площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова 

забудова),  яка  знаходиться  в  селі  Радомишль  Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722885200:01:001:0004 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  . Код  цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  

В. 02.01. 

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

Андрію Вікторовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд.  

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

площею  0,2500 га  гр.Гурницькому Андрію Вікторовичу  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд. 

          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 

30 червня 2021 року № 7/130  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Сервачинському С.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Сервачинському Сергію Іполітовичу 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.Сервачинському Сергію Іполітовичу  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  

яка  знаходиться  в  селі Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722882900:01:002:0018   для  ведення  особистого селянського  господарства. Код 

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

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

Сергію Іполітовичу для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Сервачинському Сергію Іполітовичу  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 

30 червня 2021 року № 7/131  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Тижук М.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Тижук 

Мілентині Анатоліївні 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. Тижук 

Мілентині Анатоліївні  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0032   

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га  гр. Тижук Мілентині 

Анатоліївні для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Тижук Мілентині Анатоліївні 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 

30 червня 2021 року № 7/132  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Омелюк Л.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Омелюк 

Лілії Миколаївні 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.Омелюк 

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

Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0074   для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га  гр. Омелюк Лілії 

Миколаївні  для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Омелюк Лілії Миколаївні 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 

30 червня 2021 року № 7/133  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури Кравчуку В.В. 

 

          Розглянувши заяву гр. Кравчука  Вадима  Володимировича про надання дозволу на 

розроблення детального  плану  території  земельної ділянки для  будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури  ( адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської  забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с.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. Кравчуку  Вадиму  Володимировичу на розроблення   детального  

плану території  земельної ділянки площею 0,0600 га  для будівництва та обслуговування  

будівель ринкової  інфраструктури  ( адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської  забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с. Боратин 

Луцького району Волинської області. 

           2. Детальний план території власної земельної ділянки  для будівництва  та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури 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 

30 червня 2021 року № 7/134  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність  

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Сервачинському  Олександру Іполітовичу 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.Сервачинському Олександру Іполітовичу  площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - 

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

0722882900:01:002:0034   для  ведення  особистого селянського  господарства. Код 

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

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

Олександру  Іполітовичу для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Сервачинському Олександру Іполітовичу  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 

30 червня 2021 року № 7/135  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Тижуку Ю.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Тижуку 

Юрію 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.Тижуку 

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

селі Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0031   

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га  гр.Тижуку Юрію 

Валентиновичу для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр.Тижуку Юрію Валентиновичу  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 

30 червня 2021 року № 7/136  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Хвень М.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Хвеню 

Михайлу 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.Хвеню 

Михайлу Валентиновичу  площею 0,2349 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  0,2349 га  гр.Хвенюку Михайлу 

Валентиновичу для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2349 га  гр.Хвеню Михайлу Валентиновичу  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 

30 червня 2021 року № 7/137  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Воїні В.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Воїні 

Володимиру Петровичу 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.Воїні 

Володимиру Петровичу   площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:002:0026   

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га  гр.Воїні Володимиру 

Петровичу для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр.  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 

30 червня 2021 року № 7/138  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Хрипі Т.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Хрипі 

Тарасу Ігоровичу 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. Хрипі 

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

Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:002:0032   для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га  гр. Хрипі Тарасу 

Ігоровичу для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Хрипі Тарасу Ігоровичу 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 

30 червня 2021 року № 7/139  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Хрипі А.І. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Хрипі 

Андрію Ігоровичу 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. Хрипі 

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

Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:002:0027   для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га  гр. Хрипі Андрію 

Ігоровичу для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Хрипі Андрію Ігоровичу 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 

30 червня 2021 року № 7/140  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ковальчук О.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Ковальчук Ользі Анатоліївні 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.Ковальчук 

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

Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:001:0065   для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А  01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га  гр. Ковальчук Ользі 

Анатоліївні для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Ковальчук Ользі Анатоліївні 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 

30 червня 2021 року № 7/141  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Яницькій Я.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Яницькій 

Яні 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.Яницькій 

Яні Петрівні площею 0,2204 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  селі 

Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:02:001:0017   для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2204 га  гр. Яницькій Яні 

Петрівні для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2204 га  гр. Яницькій Яні 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        

 
Марина Мороз 

 
 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/142  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Остянчук Л.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Остянчук 

Лілії Станіславівні 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.Остянчук 

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

Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:008:0002   для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га  гр.Остянчук Лілії 

Станіславівні для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Остянчук Лілії Станіславівні 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 

30 червня 2021 року № 7/143  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Кухаренко О.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

гр.Кухаренко Олександру 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. Кухаренко 

Олександру Сергійовичу   площею 0,2500га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  

в  селі Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:006:0001   

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А 01.03. 

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

Олександру Сергійовичу  для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га  гр. Кухаренко Олександру 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        

 
Марина Мороз 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/144  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Хвень В.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. Хвень 

Владиславу Петровичу 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. Хвеню 

Владиславу Петровичу площею 0,2500га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі Коршів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722882900:01:002:0024   

для  ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,2500 га  гр. Хвеню Владиславу 

Петровичу  для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,2500 га гр. Хвеню Владиславу Петровичу 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 

30 червня 2021 року № 7/145  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Смітюху М.М. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Смітюху 

Миколі 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.Смітюху 

Миколі Миколайовичу площею 0,1930 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі Баїв Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722880300:01:001:0004   для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1930 га  гр. Смітюху Миколі 

Миколайовичу  для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0,1930 га гр. Смітюху Миколі Миколайовичу 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 

30 червня 2021 року № 7/146  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Вальчук І.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Вальчук 

Ірині 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.Вальчук 

Ірині Володимирівні  площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  

яка  знаходиться  в  селі Промінь Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0046   для індивідуального садівництва в сад.тов. «Промінь». Код 

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0600 га  гр. Вальчук Ірині 

Володимирівні для індивідуального садівництва. 

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

площею  0,0600 га гр. Вальчук Ірині Володимирівні  для індивідуального садівництва  . 

          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 

30 червня 2021 року № 7/147  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Радивонік А.С. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Радивонік 

Аллі 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. Радивонік 

Аллі Сергіївні площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  яка  

знаходиться  в  селі Промінь Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0053   для індивідуального садівництва в сад.тов. «Промінь». Код 

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0600 га  кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0053 гр. Радивонік Аллі Сергіївні  для індивідуального садівництва. 

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

площею  0,0600 га гр.Радивонік Аллі Сергіївні   для індивідуального садівництва  . 

          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 

30 червня 2021 року № 7/148  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Іванюку П.А. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Іванюку 

Павлу Андрійовичу 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.Іванюку 

Павлу Андрійовичу  площею 0,0600 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні насадження),  яка  

знаходиться  в  селі Промінь Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  

0722885100:01:001:0052   для індивідуального садівництва в сад.тов. «Промінь». Код 

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,0600 га  гр.Іванюку Павлу 

Андрійовичу   для індивідуального садівництва. 

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

площею  0,0600 га гр.Іванюку Павлу Андрійовичу  для індивідуального садівництва  . 

          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  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

30 червня 2021 року № 7/149  

с.Боратин    

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   городництва 

 гр. Микулику В.М. 

 

               

        Розглянувши  заяву гр. Микулика Василя Миколайовича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки площею 0,12 га   в  

селі Рованці  для надання в оренду терміном на 7 років для городництва та   керуючись   ст. 

12,36, 93, 124, 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 для надання в оренду терміном на 7 років  гр. Микулику  Василю Миколайовичу   

площею 0,12 га  для  городництва  в селі  Рованці.  

         2.  Гр. Микулику В.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 РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 червня 2021 року № 7/150  

с.Боратин    

                         

Про внесення змін до рішення Боратинської 

сільської ради від 19.03.2020  № 15/97  

«Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Гаврилюку В.В. 

 

 

Розглянувши  та обговоривши  заяву  гр. Гаврилюка  Віталія Вікторовича про внесення змін 

до рішення Боратинської сільської ради від 19.03.2020  № 15/97 «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства гр. Гаврилюку В.В.»  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, сільська рада 

                                                         

В И Р І Ш И Л А  : 

      

1. Внести  зміни до рішення Боратинської сільської ради від 19.03.2020  № 15/97 «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для ведення особистого селянського господарства гр. Гаврилюку В.В.», а саме: 

в п.1 рішення  цифри « 0,08 га» замінити  на цифри « 0,1613 га». 

 Всі інші пункти рішення залишити без змін. 

 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 

 

30 червня 2021 року № 7/151  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на складання  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок  ПрАТ «Волиньобленерго» 

 

 

         Розглянувши клопотання  ПрАТ «Волиньобленерго»  про надання дозволу на  

складання проекту землеустрою щодо  відведення земельних ділянок орієнтовною площею 

0,0040 га в оренду для  будівництва, обслуговування і експлуатації повітряної ЛЕП -10 кВ  

Л 47-05  в с.Вербаїв та керуючись п.34 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування  

в Україні”,  ст. 93,124 Земельного кодексу України,  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  ПрАТ «Волиньобленерго»  на складання проекту землеустрою щодо  

відведення земельних  ділянок, орієнтовною площею 0,0040 га,   в оренду терміном на 49 

років  для  будівництва, обслуговування і експлуатації повітряної ЛЕП -10 кВ Л 47-05  в 

с.Вербаїв  на території Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області, за 

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

           2. Проект відведення земельних  ділянок подати на затвердження в установленому 

законодавством порядку.    

                  

                 

 

 

Сільський   голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК       

 
Людмила Cахан 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 червня 2021 року № 7/152  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на складання  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок  ПрАТ «Волиньобленерго» 

 

 

          Розглянувши клопотання  ПрАТ «Волиньобленерго»  про надання дозволу на  

складання проекту землеустрою щодо  відведення земельних ділянок орієнтовною площею 

0,0090 га в оренду для  будівництва, обслуговування і експлуатації повітряної ЛЕП -10 кВ 

Л 41-04  в с.Боратин та керуючись п.34 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування  

в Україні”,  ст. 93, 123,124 Земельного кодексу України,  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  ПрАТ «Волиньобленерго»  на складання проекту землеустрою щодо  

відведення земельних  ділянок, орієнтовною площею 0,0090 га,   в оренду терміном на 49 

років,  для  будівництва, обслуговування і експлуатації повітряної ЛЕП -10 кВ Л 41-04  в 

с.Боратин  на території Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області, 

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

           2. Проект відведення земельних  ділянок подати на затвердження в установленому 

законодавством порядку.    

                  

                 

 

 

Сільський   голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК       

 
Людмила Cахан 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 червня 2021 року № 7/154  

с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд 

 

         Розглянувши  заяву гр. Таранюка  Валерія  Карповича про надання   дозволу   на   

розроблення   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в селі Цеперів 

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. Таранюку  Валерію  Карповичу  площею 0,1600 га,  для   будівництва   

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

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

         2. Гр. Таранюку  В.К. 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 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

30 червня 2021 року № 7/155  

с.Боратин    

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та  

обслуговування житлового   будинку,   

господарських будівель  і споруд 

 

         Розглянувши  заяву гр. Момота  Андрія  Олександровича 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. Момота  Андрія  Олександровича  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. Момоту А.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 

 
Ярослав Саченок                                                                            

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

30 червня 2021 року № 7/156  

с.Боратин    

   

Про надання дозволу на продовження  

договору оренди  земельної ділянки    

 

             Розглянувши заяву громадянки Куришко Руслани Василівни про надання дозволу 

на продовження  договору оренди земельної ділянки  площею 0,20 га, кадастровий номер  

0722882900:01:001:1243, в с.Коршів терміном на 5 років та керуючись п.34 ст. 26  Закону 

України « Про місцеве самоврядування в Україні»  ст.ст. 12, 93, 124  Земельного  Кодексу 

України, ст.ст. 4, 5, 6  Закону України «Про оренду землі», 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  гр. Куришко Руслані Василівні  на продовження  договору оренди 

земельної ділянки  площею 0,20 га, кадастровий номер  0722882900:01:001:1243, що 

знаходиться в  с.Коршів Боратинської сільської ради,  Луцького району Волинської області, 

терміном на 5 років, на попередніх умовах. 

            2. Гр. Куришко Р.В., укласти додаткову угоду на оренду земельної ділянки та подати 

її на державну реєстрацію в установленому законом порядку. 

          3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти начальника відділу земельних 

ресурсів, кадастру і екологічної безпеки Ярослава Саченка. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК         

 
Ярослав Саченок                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 червня 2021 року № 7/157  

с.Боратин    

   

Про надання дозволу на продовження  

договору оренди  земельної ділянки    

 

             Розглянувши заяву громадянина  Скиданюка  Володимира Богдановича про надання 

дозволу на продовження  договору оренди земельної ділянки  площею 5,0000 га, 

кадастровий номер  0722882900:02:000:1567, в с.Коршів терміном на 7 років та керуючись 

п.34 ст. 26  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»  ст.ст. 12, 93, 124  

Земельного  Кодексу України, ст.ст. 4, 5, 6  Закону України «Про оренду землі», 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  гр. Скиданюку  Володимиру  Богдановичу на продовження  

договору оренди земельної ділянки  площею 5,0000 га, кадастровий номер  

0722882900:02:000:1567,  для городництва, яка знаходиться в  с.Коршів Боратинської 

сільської ради,  Луцького району Волинської області, терміном на 7 років.  

   2. Встановити  орендну плату за користування земельною ділянкою для городництва  

в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік. Оплату проводити 

на бюджетний рахунок Боратинської сільської ради, щомісячно в рівних частинах,  за кожен 

день прострочки пеня в розмірі 0,2 %.     

            3. Громадянину Скиданюку В.Б., укласти додаткову угоду на оренду земельної 

ділянки та подати її на державну реєстрацію в установленому законом порядку.  

         4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти начальника відділу земельних 

ресурсів, кадастру і екологічної безпеки Ярослава Саченка. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК         

 
Ярослав Саченок             

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

30 червня 2021 року № 7/158  

с.Боратин    

                         

Про затвердження детального плану 

території   земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і 

споруд гр. Філозофу  М.В. 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Філозофа  Мирослава 

Васильовича для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Коршів   Луцького району Волинської області  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. Затвердити  детальний план території  земельної  ділянки  гр. Філозофа  Мирослава 

Васильовича  площею 0,2500 га  для будівництва  та обслуговування  житлового будинку, 

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

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Коршів  є невід’ємною  

складовою частиною генерального плану села Коршів та схеми планування Боратинської 

сільської ради Луцького району. 

         3. Дати дозвіл  гр. Філозофу  Мирославу Васильовичу  на розроблення  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  будівництва  та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд  площею 0,2500 га в селі .Коршів   

Боратинської сільської ради за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність  і не 

переданих в користування.  

         4. 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 

 

 

30 червня 2021 року № 7/159  

с.Боратин    

                         

Про затвердження детального плану 

території  земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і 

споруд гр. Панасюк О.І. 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Панасюк  Оксани  

Іванівни  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Коршів   Луцького району Волинської області  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. Затвердити  детальний план території  земельної  ділянки  гр. Панасюк  Оксани  

Іванівни  площею 0,2500 га  для будівництва  та обслуговування  житлового будинку, 

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

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Коршів  є невід’ємною  

складовою частиною генерального плану села Коршів та схеми планування Боратинської 

сільської ради Луцького району. 

          3. Дати дозвіл  гр. Панасюк  Оксані  Іванівні на розроблення  проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для  будівництва  та обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  площею 0,2500 га в селі .Коршів   

Боратинської сільської ради за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність  і не 

переданих в користування.  

          4. 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 

 

 

30 червня 2021 року № 7/160  

с.Боратин    

                         

Про затвердження детального плану 

території  земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і 

споруд гр. Мельничук  І.А. 

 

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Мельничук  Ірини 

Андріївни  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Коршів   Луцького району Волинської області  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. Затвердити  детальний план території  земельної  ділянки  гр. Мельничук  Ірини 

Андріївни  площею 0,2500 га  для будівництва  та обслуговування  житлового будинку, 

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

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Коршів  є невід’ємною  

складовою частиною генерального плану села Коршів та схеми планування Боратинської 

сільської ради Луцького району. 

          3. Дати дозвіл  гр. Мельничук  Ірині Андріївні  на розроблення  проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для  будівництва  та обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  площею 0,2500 га в селі .Коршів   

Боратинської сільської ради за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність  і не 

переданих в користування.  

          4. 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 

 

30 червня 2021 року № 7/161  

с.Боратин    

                         

Про затвердження детального плану 

території  земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і 

споруд гр. Собуцькому  О.В. 

  

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Собуцького  Олега  

Вікторовича для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Коршів   Луцького району Волинської області  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. Затвердити  детальний план території  земельної  ділянки  гр. Собуцького  Олега  

Вікторовича  площею 0,2500 га  для будівництва  та обслуговування  житлового будинку, 

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

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Коршів  є невід’ємною  

складовою частиною генерального плану села Коршів та схеми планування Боратинської 

сільської ради Луцького району. 

          3. Дати дозвіл  гр. Собуцькому  Олегу  Вікторовичу на розроблення  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  будівництва  та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд  площею 0,2500 га в селі .Коршів   

Боратинської сільської ради за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність  і не 

переданих в користування.  

          4. 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 

 

30 червня 2021 року № 7/162  

с.Боратин    

                         

Про затвердження детального плану 

території  земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і 

споруд гр. Пливуну  Т.В. 

  

           Розглянувши   детальний  план території земельної ділянки гр. Пливуна  Тараса   

Володимировича для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с.Коршів   Луцького району Волинської області  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. Затвердити  детальний план території  земельної  ділянки  гр. Пливуна  Тараса   

Володимировича площею 0,2500 га  для будівництва  та обслуговування  житлового 

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

області. 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Коршів  є невід’ємною  

складовою частиною генерального плану села Коршів та схеми планування Боратинської 

сільської ради Луцького району. 

          3. Дати дозвіл  гр. Пливуну  Тарасу   Володимировичу на розроблення  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  будівництва  та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд  площею 0,2500 га в селі .Коршів   

Боратинської сільської ради за рахунок земель сільської ради  не наданих у власність  і не 

переданих в користування.  

          4. 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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/163  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Дацюк  О.Є. 

 

  

         Розглянувши  заяву гр. Дацюк  Олени  Євгенівни 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. Дацюк  Олені  Євгенівні орієнтовною  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. Дацюк  О.Є. 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 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 червня 2021 року № 7/164  

с.Боратин    

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства  гр. Ворошику В.С. 

 

               

        Розглянувши  заяву гр. Ворошика  Василя  Сергійовича про надання   дозволу   на   

розробку   проекту  землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки площею 0,40 га   в  

селі Оздів  для надання в оренду терміном на 7 років для ведення особистого  

селянського господарства  та   керуючись   ст. 12, 33. 93, 124, 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 для надання в оренду терміном на 7 років  гр. Ворошику  Василю  Сергійовичу    

площею 0,40 га  для  ведення особистого селянського господарства  в селі  Оздів.  

         2.  Гр. Ворошику  В.С. 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 РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/165  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури. 

 

 

            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  виконавчому комітету сільської ради  на розроблення   детального  

плану території  земельної ділянки площею 0,0040 га  для будівництва та обслуговування  

будівель ринкової  інфраструктури  ( адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської  забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в с. Гірка Полонка 

Луцького району Волинської області. 

           2. Детальний план території  земельної ділянки  для будівництва  та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури в селі Гірка Полонка 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                   

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/166  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Зарембюк В.П. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр. 

Зарембюк  Валентині  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. Зарембюк  

Валентині  Петрівні  площею 0,7374 га  (згідно КВЗУ 001.01 - рілля),  яка  знаходиться  в  

селі Лаврів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  номер  0722883200:01:001:0078   для  

ведення  особистого селянського  господарства. Код цільового  призначення   згідно  

КВЦПЗ –  секція  А 01.03. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,7374 га  гр. Зарембюк  

Валентині  Петрівні  для ведення особистого селянського господарства.  

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

площею  0, 7374 га гр. Зарембюк  Валентині  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        

 
Ярослав  Саченок 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

30 червня 2021 року № 7/167  

с.Боратин    

 

Про  затвердження   проекту землеустрою 

щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Харитонову І.В. 

 

         Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. 

Харитонову Ігорю  Валерійовичу 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. 

Харитонову Ігорю  Валерійовичу  площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 002.03 – багаторічні 

насадження),  яка  знаходиться  в  селі Лаврів Боратинської  сільської  ради  кадастровий  

номер  0722883200:01:028:0014   для індивідуального садівництва в сад.тов. «Лаврів». Код 

цільового  призначення   згідно  КВЦПЗ –  секція  А 01.05. 

         2. Передати  у  власність  земельну  ділянку   площею  0,1200 га  гр. Харитонову Ігорю  

Валерійовичу  для індивідуального садівництва. 

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

площею  0,1200 га гр. Харитонову Ігорю  Валерійовичу  для індивідуального садівництва  . 

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

Саченку  внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                            Сергій ЯРУЧИК        

 
Ярослав  Саченок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 червня  2021 року  № 7/168  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Пасічнику О.А. 

 

  

         Розглянувши  заяву гр. Пасічника  Олега  Анатолійовича 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. Пасічнику  Олегу  Анатолійовичу орієнтовною  площею 1,8203 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. Пасічнику 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 

 

30 червня  2021 року  № 7/169  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Ткачуку П.А. 

 

  

         Розглянувши  заяву гр. Ткачука  Петра  Анатолійовича про надання   дозволу  на   

розробку  проєкту  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  проєкту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ткачуку  Петру  Анатолійовичу  орієнтовною  площею 1,5837 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. Ткачуку П.А.розробити проєкт 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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/170  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр. Кисілю В.Г. 

 

  

         Розглянувши  заяву гр. Кисіля  Віталія  Геннадійовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проєкту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці для  

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

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

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

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проєкту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Кисілю  Віталію  Геннадійовичу   орієнтовною  площею 2,00 га  для  

ведення особистого селянського господарства в селі Рованці за рахунок земель сільської 

ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Кисілю  В.Г.розробити проєкт 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 

 

 

30 червня  2021 року  № 7/171  

с.Боратин    

 

Про надання  дозволу  на  розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення особистого  

селянського господарства гр.Головію П.В. 

 

  

         Розглянувши  заяву гр. Головія  Петра  Вікторовича  про надання   дозволу  на   

розробку  проєкту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в селі Рованці для  

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

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

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

питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Надати  дозвіл  на  розробку  проєкту  землеустрою  щодо  відведення земельної  

ділянки у власність гр. Головію  Петру  Вікторовичу   орієнтовною  площею  2,00  га  для  

ведення особистого селянського господарства в селі Рованці за рахунок земель сільської 

ради  не наданих у власність і не переданих в користування.  

           2.  Гр. Головію П.В.розробити проєкт 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 

30 червня 2021 року № 7/172  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування 

торгово-офісного складського приміщення 

Соколу А.А. 

 

            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. Соколу  Андрію  Анатолійовичу  на розроблення   детального  

плану території  земельної ділянки площею 0,1454 га  для будівництва та обслуговування  

торгово-офісного складського приміщення  в с. Рованці  Луцького району Волинської 

області. 

           2. Детальний план території земельної ділянки  для будівництва  та обслуговування 

торгово-офісного складського приміщення  в селі Рованці Боратинської сільської ради 

Луцького району подати на затвердження в установленому законом порядку.  

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

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК                   

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

30 червня 2021 року № 7/173  

с.Боратин      

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Кривіцкої Л.О.  

 

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Оксентіївні  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. Кривіцкій  Любові 

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

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

0722880300:03:001:0006 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  

0722880300:03:001:0006 гр. Кривіцкій  Любові Оксентіївні  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. Кривіцкій  Любові Оксентіївні  для будівництва та обслуговування 

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

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

ради Марині Мороз   внести  відповідні  зміни  в  земельно-облікові  документи. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        
 

Ярослав  Саченок 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

30 червня 2021 року № 7/174  

с.Боратин      

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Колупановій  В.В.  

 

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Василівні  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. Колупановій  Вірі  

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

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

0722882900:01:001:0086 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  

0722882900:01:001:0086 гр. Колупановій  Вірі  Василівні  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. Колупановій  Вірі  Василівні  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        
 

Ярослав  Саченок 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

30 червня 2021 року № 7/175  

с.Боратин      

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Байбулі  Л.І.  

 

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)  гр. Байбулі  Людмилі 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. Байбулі  Людмилі Іванівні   

площею 0,2500 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  яка  знаходиться в с. 

Коршів, Луцького району, Волинської області кадастровий  номер  0722882900:01:001:0076 

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  

0722882900:01:001:0076 гр. Байбулі  Людмилі 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. Байбулі  Людмилі 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        
 

Ярослав  Саченок 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

30 червня 2021 року № 7/176  

с.Боратин      

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Нечитайло Р.В.  

 

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимировичу    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. Нечитайло  Руслану 

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

яка  знаходиться в с.Оздів, Луцького району, Волинської області кадастровий  номер  

0722881600:02:005:0008 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  

0722881600:02:005:0008 гр. Нечитайло  Руслану Володимировичу   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. Нечитайло  Руслану Володимировичу   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        
 

Ярослав  Саченок 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

30 червня 2021 року № 7/177  

с.Боратин      

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Ольшевському В.О.  

 

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександровичу 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. Ольшевському  Віктору 

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

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

0722881600:01:001:0017 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  

0722881600:01:001:0017 гр. Ольшевському  Віктору Олександровичу   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. Ольшевському  Віктору Олександровичу   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        
 

Ярослав  Саченок 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

30 червня 2021 року № 7/178  

с.Боратин      

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Самчику П.П.  

 

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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. Самчику  Петру  

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

знаходиться в с. Лаврів  Луцького району  Волинської області кадастровий  номер  

0722883200:01:016:0050 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  

0722883200:01:016:0050 гр. Самчику  Петру  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. Самчику  Петру  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        
 

Ярослав  Саченок 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

30 червня 2021 року № 7/179  

с.Боратин      

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Сюйві Ю.С.  

 

           Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Степановичу   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. Сюйві  Юрію Степановичу   

площею 0,1200 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  яка  знаходиться в  с. 

Гірка Полонка  Луцького району  Волинської області кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0027 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  0,1200 га кадастровий  номер  

0722881600:01:001:0027 гр. Сюйві  Юрію Степановичу   для будівництва та обслуговування 

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

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

площею 0,1200 га  гр. Сюйві  Юрію Степановичу  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        
 

Ярослав  Саченок 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

30 червня 2021 року № 7/180  

с.Боратин      

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Барді М.О.  

 

           Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)  гр. Барді  Марії Олексіївні  

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. Барді  Марії Олексіївні  

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

с.Ратнів  Луцького району  Волинської області кадастровий  номер  0722885400:01:001:0005 

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  

0722885400:01:001:0005 гр. Барді  Марії Олексіївні  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. Барді  Марії Олексіївні  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        
 

Ярослав  Саченок 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

30 червня 2021 року № 7/181  

с.Боратин      

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Крейтору М.С.  

 

           Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Семеновичу   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. Крейтору  Миколі  

Семеновичу   площею 0,1500 га  (згідно КВЗУ 007.01 – малоповерхова забудова),  яка  

знаходиться в с.Боратин  Луцького району  Волинської області кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0044 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  0,1500 га кадастровий  номер  

0722880700:01:001:0044 гр. Крейтору  Миколі  Семеновичу  для будівництва та 

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

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

площею 0,1500 га  гр. Крейтору  Миколі  Семеновичу  для будівництва та обслуговування 

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

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

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

 

 

 

Сільський  голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК        
 

Ярослав  Сачено 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

30 червня 2021 року № 7/182  

с.Боратин      

 

Про  затвердження   технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Гошко П.М.  

 

           Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Мусійовичу  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. Гошко  Петру  Мусійовичу  

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

с.Лаврів  Луцького району  Волинської області кадастровий  номер  0722883200:01:015:3657 

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  

0722883200:01:015:3657 гр. Гошко  Петру  Мусійовичу  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. Гошко  Петру  Мусійовичу  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        
 

Ярослав  Саченок 

  



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬ КОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

                          

30 червня 2021 року № 7/183  

с.Боратин          

                                   

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних  ділянок та передачу  

їх в оренду ПрАТ «Волиньобленерго». 

 

             Розглянувши клопотання  ПрАТ «Волиньобленерго»  про затвердження  технічної 

документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі ( на місцевості), цільове призначення – код КВЦПЗ 14.02:  для  розміщення, 

будівництва  експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії, які розташовані за межами населених пунктів: ЗТП-501, 

площа 0,0045 га, кадастровий номер 0722880500:03:000:0738 ( колишня Баківцівська 

сільська рада); ЗТП-26, площа 0,0108 га, кадастровий номер 0722885400:03:000:0603 ( 

колишня Ратнівська сільська рада); ЗТП-400, площа 0,0085 га, кадастровий номер 

0722885200:04:000:2617 ( колишня Радомишльська сільська рада),  та передати їх в оренду  

терміном на 49 років. та керуючись п.34 ст. 26  Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні»  ст.ст. 12, 93, 124  Земельного  Кодексу України, ст.ст. 4, 5, 6  

Закону України «Про оренду землі», 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 технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі ( на місцевості), цільове призначення – код КВЦПЗ 14.02:  для  

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

передачі електричної та теплової енергії, які розташовані за межами населених пунктів 

Боратинської сільської ради: ЗТП-501, площа 0,0045 га, кадастровий номер 

0722880500:03:000:0738 ( колишня Баківцівська сільська рада); ЗТП-26, площа 0,0108 га, 

кадастровий номер 0722885400:03:000:0603 ( колишня Ратнівська сільська рада); ЗТП-400, 

площа 0,0085 га, кадастровий номер 0722885200:04:000:2617 ( колишня Радомишльська 

сільська рада), 

            2. Передати ПрАТ «Волиньобленерго»  в оренду,  терміном на 49  років , земельні 

ділянки  для  розміщення, будівництва  експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії які розташовані за межами населених 

пунктів: ЗТП-501, площа 0,0045 га, кадастровий номер 0722880500:03:000:0738 ( колишня 

Баківцівська сільська рада); ЗТП-26, площа 0,0108 га, кадастровий номер 



0722885400:03:000:0603 ( колишня Ратнівська сільська рада); ЗТП-400, площа 0,0085 га, 

кадастровий номер 0722885200:04:000:2617 ( колишня Радомишльська  сільська рада). 

           3. Встановити орендну плату за земельні ділянки  в розмірі 3% від нормативної 

грошової оцінки земельних  ділянок  в рік. Оплату проводити на бюджетний рахунок 

Боратинської сільської ради. За кожний день прострочки пеня в розмірі 0,2 відсотка. 

          4. Доручити сільському голові  Яручику С.О. укласти від імені ради договір оренди 

земельних  ділянок на затверджених умовах, визначених в п.п.1, 2 даного рішення. 

          5. Зобов’язати  ПрАТ «Волиньобленерго» :  

                1) в місячний термін укласти договір оренди з посвідченням та реєстрацією в 

установленому порядку; 

                 2) виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96 Земельного 

кодексу України. 

          6. Матеріали по  відведенню земельних ділянок ПрАТ «Волиньобленерго». залишити 

на зберігання в управлінні Держгеокадастру. 

 

 

Сільський  голова                                                                                          Сергій   ЯРУЧИК 

 
Ярослав Саченок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 червня 2021 року № 7/184  

с.Боратин                                          

                                           

Про найменування вулиць. 

 

 

         Розглянувши пропозиції жителів нових  масивів забудови сіл Рованці та Городище  

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 вулиці  в селі Рованці Луцького району Волинської області: вулиця 

Героїчна, вулиця Молодіжна. 

              Назвати вулицю в селі Городище Луцького району Волинської області: вулиця  

Лесі Українки. 

            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 

 

РІШЕННЯ  

30 червня 2021 № 7/185 

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. Гнатюку Миколі 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 

межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Кунцу Олегу 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 в с. 

Рованці або Боратин. 

Відмовити гр. Менделю Вадиму Павловичу 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. 

Боратин. 

Відмовити гр. Ващишину Миколі Євгеновичу 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.  Боратин. 

Відмовити гр. Петровій Лесі Віналіївні 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. 

Боратин. 

Відмовити гр. Удоду Дмитру Петровичу 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. 

Боратин. 

Відмовити гр. Удоду Руслану Петровичу 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. 

Боратин. 

Відмовити гр. Удод Ірині Тарасівні 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. 

Боратин. 

Відмовити гр. Новосад Юлії Ярославівні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

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

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

Рованці, між земельними ділянками з кадастровими номерами 0722880700:04:001:6661 та 

0722880700:04:001:7548. 

Відмовити гр. Новосад Людмилі Петрівні 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.  Рованці, праворуч від земельної ділянки з кадастровим номером 

0722880700:04:001:7697. 

Відмовити гр. Попович Вікторії Анатоліївні 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. 

Боратин. 

Відмовити гр. Соколову Олександру Сергійовичу 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.  Боратин. 

Відмовити гр. Гнатойку Віталію Тарасовичу 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. 

Боратин. 

Відмовити гр. Гнатойко Ользі Євгеніївні 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. 

Боратин. 

Відмовити гр. Дячуку Андрію Сергійовичу 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. 

Боратин. 

Відмовити гр. Каліщуку Костянтину Володимировичу 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. Боратин. 

Відмовити гр. Личко Ользі В’ячеславівні 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. 

Боратин. 

Відмовити гр. Харчуку Михайлу Івановичу 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. 

Голишів. 

Відмовити гр. Кашпруку Олегу Васильовичу 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. Бондару Вадиму Васильовичу 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. 

Новостав. 

Відмовити гр. Талдикіну Костянтину Васильовичу 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.  Новостав. 

Відмовити гр. Павляку Вадиму Васильовичу 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. 

Боратин. 

Відмовити гр. Токарському Сергію Ярославовичу 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.  Боратин. 

Відмовити гр. Бак Дані Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1350 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.  Рованці. 

Відмовити гр. Кондратюку Володимиру Ігоровичу 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. Шемчук Катерині Михайлівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,14 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.  Голишів. 

Відмовити гр. Радчук Валентині Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,14 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.  Голишів. 

Відмовити гр. Куртіну Віктору Олеговичу 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. Ліхвану Євгенію Анатолійовичу 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 

межах Боратинської територіальної громади. 



Відмовити гр. Сенатор Елизаветі Юріївні 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. Дубняку Роману Юрійовичу 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. 

Боратин або Рованці. 

Відмовити гр. Мендель Людмилі Вікторівні 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.  Боратин. 

Відмовити гр. Рященку Івану Андрійовичу 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. 

Боратин. 

Відмовити гр. Жовнір Ангеліні Олександрівні 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.  Боратин. 

Відмовити гр. Сахану Олександру Володимировичу 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.  Новостав на городі матері. 

Відмовити гр. Сюйві Вікторії  Олександрівні 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. 

Боратин. 

Відмовити гр. Мокичу Дмитру Васильовичу 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. 

Боратин. 

Відмовити гр. Турку Андрію Богдановичу 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 

межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Морозу Михайлу Сергійовичу 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 

межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Тарновській Лілії Володимирівні 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.  Рованці. 

Відмовити гр. Бондаруку Вадиму 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.  Рованці. 

Відмовити гр. Лавренюку Валерію Володимировичу 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. Ковальському Павлу Олександровичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,12-0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с.  Боратин або Рованці. 

Відмовити гр. Ришневському Михайлу Вікторовичу в наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,12-0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с.  Боратин або Рованці. 

Відмовити гр. Жебрун Інні Олександрівні 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. 

Боратин. 

Відмовити гр. Дмитришину Віталію Ярославовичу 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 межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Кондратюку Станіславу Володимировичу 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.  Боратин або Рованці. 

Відмовити гр. Кондратюк Джесіці Есфір 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.  Боратин або Рованці. 

Відмовити гр. Салівончику Андрію Валентиновичу 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.  Городище. 

Відмовити гр. Матвійчук Віталіні Василівні в наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,06 – 0,15 

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

в с.  Боратин, Баїв, Городище. 

Відмовити гр. Савошу Ярославу Миколайовичу 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.  Коршовець. 

Відмовити гр. Ференцу Андрію Сергійовичу 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 

межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Ференц Богдані Сергіївні 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. 

Вербаїв або в іншому селі Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Дрозд Христині 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. Літвіну Павлу В’ячеславовичу 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. 

Відмовити гр. Кравчуку Богдану Богдановичу 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 

межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Костюку Сергію Юрійовичу 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. 

Відмовити гр. Польняк Вікторії Валеріївні 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. 

Відмовити гр. Ружевському Олександру Володимировичу 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. 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  

30 червня 2021 № 7/186 

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. Бородач Вірі Василівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

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

особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Деркачу Ігорю Володимировичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,22 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Козицькій Альоні Анатоліївні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Новостав. 

Відмовити гр. Королю Івану Івановичу у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

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

особистого селянського господарства. 

Відмовити гр. Плисюк Ользі Валентинівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Новостав. 

Відмовити гр. Менделю Вадиму Павловичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Удоду Дмитру Петровичу у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин. 



Відмовити гр. Удоду Руслану Петровичу у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Удод Ірині Тарасівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Новицькій Євгенії Арсеніївні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в межах Боратинської територіальної 

громади. 

Відмовити гр. Сові Роману Ігоровичу у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для ведення 

особистого селянського господарства в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Соколову Олександру Сергійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Гнатойку Віталію Тарасовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Гнатойко Ользі Євгеніївні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Городу Вадиму Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці, що межує з його власною 

земельною ділянкою з кадастровим номером 0722880700:01:01:3788. 

Відмовити гр. Полянчиковій Ользі Петрівні у наданні дозволу  на розроблення 

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

ведення особистого селянського господарства в с. Боратин на городі матері. 

Відмовити гр. Сюйві Володимиру Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Лінковій Наталії Петрівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

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

особистого селянського господарства в оренду. 

Відмовити гр. Клецю Анатолію Дмитровичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці. 

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. Бандурі Олександру Вікторовичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці. 

Відмовити гр. Дубняку Роману Юрійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Боратин або Новостав. 

Відмовити гр. Мендель Людмилі Вікторівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Боратин. 



Відмовити гр. Булізі Івану Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

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

особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Мокичу Дмитру Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Боратин. 

Відмовити гр. Морозу Михайлу Сергійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства на території Боратинської територіальної 

громади. 

Відмовити гр. Яницькому Сергію Леонідовичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

ведення особистого селянського господарства в с. Рованці або Гірка Полонка. 

Відмовити гр. Дмитришину Віталію Ярославовичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства в межах Боратинської 

територіальної громади. 

Відмовити гр. Ільюк Лілії Миколаївні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

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

особистого селянського господарства в с. Голишів. 

Відмовити гр. Торчинюк Аллі Анатоліївні у наданні дозволу  на розроблення 

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

ведення особистого селянського господарства в с. Городище. 

Відмовити гр. Торчинюку Андрію Олександровичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,15 га для ведення особистого селянського господарства в с. Городище. 

Відмовити гр. Петрук Катерині Павлівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

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

особистого селянського господарства в с. Цеперів. 

Відмовити гр. Приймаченко Наталії Феодосіївні у наданні дозволу  на розроблення 

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

ведення особистого селянського господарства в с. Городище. 

Відмовити гр. Дубинці В’ячеславу Юрійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

ведення особистого селянського господарства в с. Коршів. 

Відмовити гр. Вишневській Тетяні Василівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,23 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Коршів, що прилягає до належної їй 

земельньої ділянки з кадастровим номером 0722882900:01:001:1337. 

Відмовити гр. Кушніруку Петру Анатолійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства на території колишньої Коршівської 

сільської ради. 

Відмовити гр. Лупповій Аллі Стратонівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

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

особистого селянського господарства в с. Промінь, що межує з земельною ділянкою з 

кадастровим номером 0722885100:01:001:4625. 

Відмовити гр. Торчинюку Андрію Олександровичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,15 га для ведення особистого селянського господарства в с. Городище. 



Відмовити гр. Цикі Миколі Миколайовичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

ведення особистого селянського господарства в с. Коршовець на ім’я неповнолітньої дочки 

Цики Дарини Миколаївни. 

Відмовити гр. Ващишину Миколі Євгеновичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Промінь. 

Відмовити гр. Петровій Лесі Віналіївні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Промінь. 

Відмовити гр. Дячуку Андрію Сергійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Промінь. 

Відмовити гр. Салівончику Андрію Валентиновичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства в с. Промінь. 

Відмовити гр. Каліщуку Костянтину Володимировичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства в с. Промінь. 

Відмовити гр. Терпяку Володимиру Остаповичу 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. Терпяк Надії Василівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 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. Стамбульському Дмитру Степановичу у наданні дозволу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства в с. Промінь. 

Відмовити гр. Матвійчуку Анатолію Петровичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

ведення особистого селянського господарства в с. Промінь. 

Відмовити гр. Рященку Івану Андрійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Промінь. 

Відмовити гр. Копаєвій Галині Володимирівні у наданні дозволу  на розроблення 

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

ведення особистого селянського господарства в с. Промінь. 

Відмовити гр. Веремчук Лілії Георгіївні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

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

особистого селянського господарства в с. Ратнів, що була в користуванні її бабусі. 

Відмовити гр. Лук’янчуку Віктору Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3584 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Лаврів, що межує з земельними 

ділянками з кадастровими номерами 0722883200:01:001:3119 та 0722883200:01:001:3118. 

Відмовити гр. Климюку Миколі Васильовичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3700 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Гірка Полнка. 



Відмовити гр. Олімпіюку Артему Олеговичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Оздів. 

Відмовити гр. Літвіну Павлу В’ячеславовичу у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Гірка Полонка. 

Відмовити гр. Кравчуку Богдану Богдановичу у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в межах Боратинської територіальної 

громади. 

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. 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 на городі матері. 

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 на городі свекрухи. 

Відмовити гр. Батеньову Олексію Володимировичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

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

земель, не наданих у власність і не переданих у користування. 

Відмовити гр. Мірошниченку Миколі Леонідовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,50 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лаврів. 

Відмовити гр. Піваєву Михайлу Борисовичу у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,4245 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Лаврів. 

Відмовити гр. Польняк Вікторії Валеріївні у наданні дозволу на розроблення проєкту 

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

особистого селянського господарства. 

Відмовити гр. Цаковському Степану Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,46 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лаврів. 

Відмовити гр. Міщенко Зоряні Олександрівні 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. Рябіїк Тетяні Семенівні 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. Рябіїк Вікторії Миколаївні 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. Ткачуку Олександру Васильовичу 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. Радчук Мар’яні Павлівні 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. Федоренко Катерині Василівні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,45 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Риковському Ярославу Ростиславовичу 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. Хрептак-Новак Вікторії Петрівні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,90 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Бурку Віктору Васильовичу у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,5700 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Назаровській Наталії Валеріївні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в межах Боратинської територіальної 

громади. 

Відмовити гр. Менькач Тетяні Володимирівні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,75 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Суховоля. 

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

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

особистого селянського господарства в с. Романівка . 

Відмовити гр. Найчук Юлії Миколаївні у наданні дозволу на розроблення проєкту 

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

особистого селянського господарства в с. Радомишль. 

Відмовити гр. Хінцінському Юрію Ярославовичу у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,27 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Коршів. 

Відмовити гр. Бойко Світлані Валентинівні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4688 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Лаврів біля будинку. 

Відмовити гр. Копанчук Любові Павлівні у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4925 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Оздів. 

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  

30 червня 2021 № 7/187 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для індивідуального садівництва. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви  громадян 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», ст.ст.12, 35 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. Рибак Юлії Володимирівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1140 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Петруку Віктору Павловичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,04 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Ющуку Віктору Івановичу у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Кізюку Богдану Ярославовичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Сидорук Наталії Іларіонівні у наданні дозволу  на розроблення 

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

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Калина». 

Відмовити гр. Куртіну Віктору Олеговичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Антонюку Петру Федоровичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 



Відмовити гр. Супрунюк Валентині Михайлівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,056 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Дубняку Роману Юрійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівничі товариства «Промінь», «Калина». 

Відмовити гр. Ковальчук Юлії Володимирівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,08 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Калина». 

Відмовити гр. Леонтєвій Валентині Сергіївні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,03 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Никодимовій Ользі Якимівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0617 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Аксьонову Сергію Івановичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0574 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Михайлову Павлу Сергійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

індивідуального садівництва в с. Лаврів, садівниче товариство «Лаврів».  

Відмовити гр. Зінчуку Дмитру Сергійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

індивідуального садівництва в с. Полонка, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Давидюку Олегу Георгійовичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

індивідуального садівництва в с. Лаврів, садівниче товариство «Лаврів».  

Відмовити гр. Михайлову Владиславу Павловичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

індивідуального садівництва в с. Лаврів, садівниче товариство «Лаврів». 

Відмовити гр. Дяковському Вадиму Миколайовичу у наданні дозволу  на 

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

індивідуального садівництва в с. Лаврів, садівниче товариство «Квітневе». 

Відмовити гр. Остапюк Оксані Олегівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в с. Лаврів, садівниче товариство «Квітневе». 

Відмовити гр. Галицькій Валентині Василівні у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0650 га для 

індивідуального садівництва в с. Лаврів, садівниче товариство «Квітневе». 

Відмовити гр. Кардаш Наталії Іванівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га для індивідуального 

садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Калина». 

Відмовити гр. Махибороді Галині Демидівні у наданні дозволу  на розроблення 

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

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

Відмовити гр. Філіпчук Марині Володимирівні у наданні дозволу  на розроблення 

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

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Калина». 



Відмовити гр. Мельнику Антонію Петровичу у наданні дозволу  на розроблення 

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

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Калина». 

Відмовити гр. Дмитришину Віталію Ярославовичу у наданні дозволу  на 

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

індивідуального садівництва в межах Боратинської територіальної громади. 

Відмовити гр. Артемову Миколі Петровичу у наданні дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,08 га для 

індивідуального садівництва в с. Промінь, садівниче товариство «Промінь». 

 

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  

30 червня 2021 № 7/188 

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. Кінах Каріні Олександрівні у наданні дозволу  на розроблення 

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

кадастровим номером 0722880700:01:001:8520 площею 0,2329 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  

30 червня 2021 № 7/189 
с.Боратин 

 

Про відмову в затвердженні детального 

плану території земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється) 

Кравчук В.С. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Кравчук Валентини Сергіївни 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. Кравчук Валентині Сергіївні у затвердженні детального плану 

території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) площею  

0,0028 га для будівництва та обслуговування гаража в с. Гірка Полонка. 

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  

30 червня 2021 № 7/191 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для сінокосіння і випасання худоби 

Карпуку  В.М. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Карпука Вадима Миколайовича про надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 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. 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  

30 червня 2021 № 7/192 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для садівництва Лець Л.О. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви  гр. Лець Лідії Олександрівни про надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для  

садівництва та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст.12, 35 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. Лець Лідії Олександрівні у наданні дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для використання з метою 

садівництва та рекреації, що межує з її власною ділянкою з кадастровим номером 

0722885100:01:001:1023 

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  

30 червня 2021 № 7/193 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу на  

розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для надання в користування (оренду) 

Кінаху О.І. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Кінаха Олега Івановича про надання дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання в 

користування (оренду), та керуючись  п.34 ст.26 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. Кінаху Олегу Івановичу у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання в користування (оренду). 

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  

30 червня 2021 № 7/194 

  с.Боратин    

 

Про  відмову у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання   

земельної ділянки у власність  Новицькій Л.С. 

 

  Розглянувши заяву гр. Новицької Людмили Степанівни про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки і надання її 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. Новицькій Людмилі Степанівні у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,6907 га, кадастровий номер 

0722885200:03:001:0008, та передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с.  Суховоля. 

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  

30 червня 2021 № 7/195 

  с.Боратин    

 

Про  відмову у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання   

земельної ділянки у власність  Бондаруку М.В. 

 

               Розглянувши заяву гр. Бондарука Миколи Володимировича про 

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і надання її 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. Бондаруку Миколі Володимировичу у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0808 га, кадастровий номер 

0722885100:01:001:0050, та передачі у власність для індивідуального садівництва в 

с.  Промінь. 

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 

 

30 червня 2021 № 7/196 

с.Боратин    

 

Про відмову у затвердженні технічної  

документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки та передачу її  

у власність гр. Мазуруку О.В. 

 

        

            Розглянувши  заяву гр. Мазурука Олексія Володимировича та технічну 

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

для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування 

в Україні”, ст.12, 118 Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних 

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

розмежування земель державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про 

державний земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  

земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології,  сільська 

рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Відмовити гр. Мазуруку Олексію Володимировичу у затвердженні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

площею 0,0803 га, кадастровий номер 0722881600:01:001:0026 - для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в селі Гірка Полонка Луцького району Волинської області. 

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 

 

30 червня 2021 № 7/197 

с.Боратин    

 

Про відмову у затвердженні технічної  

документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок та передачу її  

у власність гр.  Шарибченко Н.Т. 

 

        

            Розглянувши  заяву гр. Шарибченко Надії Трохимівни та технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Баїв, керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ 

Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12, 118 Земельного  кодексу України,  п.6 

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

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та  комунальної 

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

пропозицію постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

сільського господарства та екології,  сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Відмовити гр. Шарибченко Надії Трохимівні у затвердженні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  

площею 0,3742 га, кадастровий номер 0722880300:01:001:2813, та 0,1738 га, кадастровий 

номер 0722880300:01:001:2814 - для ведення особистого селянського господарства  в селі 

Баїв Луцького району Волинської області. 

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  

30 червня 2021 № 7/198 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу на  

розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

у власність Гнидюк С.І. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Гнидюк Світлани Іванівни про надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

городництва в с.  Боратин, та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 36 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. Гнидюк Світлані Іванівні у наданні дозволу на розроблення проєкту 

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

30 червня 2021 № 7/199 

с.Боратин 

 

Про відмову в наданні дозволу на  

розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для надання в оренду Бесарабу С.А. 

 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Бесараба Сергія Анатолійовича про надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

надання в оренду, та керуючись  п.34 ст.26 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. Бесарабу Сергію Анатолійовичу в наданні дозволу на розроблення 

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

оренду строком на 10 років. 

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  

 

30 червня 2021 № 7/200 

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: Хілухи Наталії Анатоліївни, Кльоца 

Олександра Петровича, Деркача Ігоря Ярославовича, Деркач Лариси Миколаївни, Кривич 

Світлани Славомирівни, Миронюк Ілони Сергіївни, Колупанова Сергія Вікторовича, Фень 

Інни Станіславівни, Наконечного Василя Ярославовича, Назаренко Вероніки Валеріївни, 

Токарчука Петра Олександровича, Фальфушинського Олексія Валентиновича, 

Фальфушинської Наталії Миколаївни, Крищука Івана Миколайовича, Деркача Юрія 

Віталійовича, 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 0,2500 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Коршів, кадастровий номер 

0722882900:01:001:0081 гр.  Хілусі Наталії Анатоліївні 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 0,2500 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Коршів, кадастровий номер 

0722882900:01:001:0079 гр.  Кльоцу Олександру Петровичу 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 0,5000 га  



для ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль гр.  Деркачу Ігорю 

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 затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,5000 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль гр.  Деркач Ларисі 

Миколаївні 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 0,9600 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Баїв, кадастровий номер 

0722880300:01:001:0006 гр.  Кривич Світлані Славомирівні 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 0,2500 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Коршів, кадастровий номер 

0722882900:01:001:0062 гр.  Миронюк Ілоні 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 0,2500 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Коршів, кадастровий номер 

0722882900:01:005:0007 гр.  Колупанову 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 затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,2500 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Коршів, кадастровий номер 

0722882900:01:008:0004 гр.  Фень Інні Станіславівні 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 0,8325 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль, кадастровий номер 

0722885200:05:000:0038, гр.  Наконечному Василю 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 затвердження   проєкту 

землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у власність площею 0,9000 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль, кадастровий номер 

0722885200:04:000:0006, гр.  Назаренко Вероніці Валеріївні 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 0,4000 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль, кадастровий номер 

0722885200:05:000:0027, гр.  Токарчуку Петру Олександровичу 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 0,4000 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль, кадастровий номер 

0722885200:05:000:0040, гр.  Фальфушинському Олексію Валентиновичу 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 0,4000 га  

для ведення особистого селянського господарства в с. Радомишль, кадастровий номер 

0722885200:05:000:0039, гр.  Фальшушинській Наталії Миколаївні 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 0,2500 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 0,2500 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 0,5213 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 0,5000 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  

 

30 червня 2021 № 7/201 

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: Радчука Петра Олексійовича і 

Шабали Олександра Ростиславовича 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. Радомишль, кадастровий номер 0722885200:04:000:2791 

гр.  Радчуку Петру Олексійовичу 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 0,0614 га  

для індивідуального садівництва в с. Промінь, кадастровий номер 0722885100:01:001:0051 

гр.  Шабалі Олександру Ростиславовичу 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  

 

30 червня 2021 № 7/202 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяв 

про надання дозволу на розроблення 

детальних планів території земельних 

ділянок (цільове призначення яких 

змінюється) 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян: Мярковського Валерія Миколайовича 

та Лук’янчука Сергія Вікторовича 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 про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки площею 0,1850 га в с. Боратин, кадастровий 

номер 0722880700:01:001:9334, 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)»  гр.  Мярковському Валерію 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 

детального плану території земельної ділянки площею 0,1505 га в с. Боратин, кадастровий 

номер 0722880700:01:001:5702, 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)»  гр.  Лук’янчуку Сергію Вікторовичу 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  

 

30 червня 2021 № 7/203 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяви 

щодо затвердження детального 

плану території земельної 

ділянки (цільове призначення якої 

змінюється) 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Бурячка Руслана Віталійовича про 

затвердження детального плану території земельної ділянки (цільове призначення якої 

змінюється) та надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 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 детального плану 

території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється) площею 0,2418 га та 

надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в с. Боратин, гр.  Бурячку Руслану Віталійовичу 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  

30 червня 2021 № 7/204 

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  

 

30 червня 2021 № 7/205 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяв щодо 

відведення земельних ділянок для  

ведення особистого селянського 

господарства. 

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян: Стерчевської Ольги Олександрівни, 

Старчевського Сергія Івановича, Старчевської Тетяни Михайлівни, Андрощук Валентини 

Дмитрівни 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 0,14 га  для ведення особистого селянського господарства в 

с.  Ратнів гр. Старчевській Ользі 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 розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на максимально 

допустимий строк площею 0,25 га  для ведення особистого селянського господарства в 

с.  Ратнів гр. Старчевському Сергію Івановичу  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 в оренду на максимально 

допустимий строк площею 0,10 га  для ведення особистого селянського господарства в 

с.  Ратнів гр. Старчевській Тетяні 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 надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на максимально 

допустимий строк площею 0,10 га  для ведення особистого селянського господарства в 



с.  Ратнів гр. Андрощук Валентині Дмитрівні  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  

 

30 червня 2021 № 7/206 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяви 

ТзОВ «Луцька Аграрна Компанія» 

 

Розглянувши та обговоривши заяву ТзОВ «Луцька Аграрна Компанія» про 

ініціювання проведення земельних торгів земельних ділянок орієнтовною площею 37 га, 

які знаходяться за межами населених 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 про ініціювання проведення 

земельних торгів земельних ділянок орієнтовною площею 37 га, які знаходяться за межами 

населених пунктів ТзОВ «Луцька Аграрна Компанія»: 

      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 

 

 

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      



 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

30 червня 2021 № 7/207 

с.Боратин 

 

Про відмову в заміні рішення 

Боратинської сільської ради  

від 03.04.2008 № 15/10 

Семіряковій Б.М. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Семірякової Богдани Миколаївни про заміну 

рішення Боратинської сільської ради від 03.04.2008 № 15/10 «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка)» в с.  Голишів у зв’язку з тим, що термін його дії закінчився, 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. Відмовити гр. Семіряковій Богдані Миколаївні у заміні рішення Боратинської 

сільської ради від 03.04.2008 № 15/10 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)» в с.  Голишів. 

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 

 

30 червня 2021 № 7/208 

с.Боратин 

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки 

  

          Розглянувши  клопотання Свято-Іллінської релігійної громади  села Рованці про 

надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної  ділянки , 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 на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки Свято-Іллінській релігійній громаді 

села Рованці площею 0,60 га  для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій в селі Рованці. 

         2. Свято-Іллінській  релігійній громаді села Рованці 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 

30 червня 2021 року № 7/209  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки  гр. Рихлюку П.А.  

 

          Розглянувши  заяву громадянина Рихлюка  Петра  Адамовича про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної  ділянки, земельна частка (пай), площею  3,76 га  ( 3,56 га рілля, 0,20 га –сіножать)  

в с.Полонка на підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) ВЛ № 0240905 від 

28.03.2000 № 117  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  Рихлюку  Петру  Адамовичу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної  ділянки, 

земельна частка (пай), площею  3,76 га  ( 3,56 га рілля, 0,20 га –сіножать) на підставі 

сертифікату на право на земельну частку (пай) ВЛ № 0240905 від 28.03.2000 № 117,  що 

розташована в селі Полонка  Боратинської сільської ради. 

         2. Громадянину Рихлюку  Петру  Адамовичу  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 

30 червня 2021 року № 7/210  

с.Боратин    

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельної  

ділянки  гр. Веремчук Н.З.  

 

          Розглянувши  заяву громадянки Веремчук  Ніни Захарівни про надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної  ділянки, земельна частка (пай), площею  2,79 га  в с.Коршів на підставі 

сертифікату на право на земельну частку (пай) ВЛ № 0256995 від 14.03.2017   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  Веремчук  Ніні  Захарівні на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної  ділянки, 

земельна частка (пай), площею  2,79 га  на підставі сертифікату на право на земельну частку 

(пай) ВЛ № 0256995 від 14.03.2017,  що розташована в селі Коршів   Боратинської сільської 

ради. 

         2. Громадянці Веремчук Н.З.  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 

30 червня 2021 року № 7/211  

с.Боратин   

  

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 

 

Відповідно до статті 79.1,186,122 Земельного кодексу України, пункту 34, частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 83 Земельного 

кодексу України, статей 19, 56 Закону України «Про землеустрій», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань  земельних відносин, природокористування, сільського 

господарства та екології,  сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 
 

             1. Надати згоду на поділ земельних ділянок комунальної власності  площею -

25,7855га, кадастровий номер 0722881600:04:000:2099; 

 - 34,7497 га, кадастровий номер 0722881600:04:000:2095 на території 

адміністративного підпорядкування Боратинської сільської ради  (село Ратнів) із земель 

запасу(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам) на окремі земельні ділянки без зміни їх цільового 

призначення: 

                                              Ділянка №1 

                                        - орієнтовною площею – 6,50 га; 

                                        - орієнтовною площею -11,27 га;   

                                        - орієнтовною площею- 8,0155 га.   

                                             Ділянка №2 

                                        - орієнтовною площею – 6,2497 га; 

                                        - орієнтовною площею -8,45 га;   

                                        - орієнтовною площею- 8,10 га.   

                                         - орієнтовною площею -7,80 га;   

                                        - орієнтовною площею- 4,15 га.   

           2. Надати сільському голові Сергію  Яручику дозвіл на укладення угоди про надання 

послуг  з розробки технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних  ділянок, зазначеної в пункті 1. 

3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок, зазначених у пункті 1 даного рішення. 



            4. Розроблену у відповідності до чинного законодавства технічну документацію із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок подати  на затвердження до 

сільської ради. 

 

 
Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

30 червня 2021 № 7/212 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяви 

про  затвердження технічної  

документації Мазурця С.М. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Мазурця Сергія Миколайовича про 

затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в с. Голишів 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 0,24 га для 

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

Голишів, кадастровий номер 0722880700:02:001:6501, гр.  Мазурцю Сергію Миколайовичу 

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  

 

30 червня 2021 № 7/213 

с.Боратин 

 

Про перенесення розгляду заяви 

про  затвердження технічної  

документації Фофа І.С. 

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Фофа Ігоря Святославовича 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 3,8840 га 

для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 

0722885200:04:000:2725, гр.  Фофу Ігорю Святославовичу 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 

 

30 червня 2021 № 7/214 

с.Боратин 

         

Про припинення права постійного  

користування земельною ділянкою  

площею 1,4552 га 

 

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

статтей 12, 141, 142, 149 Земельного кодексу України, з метою державної реєстрації права 

власності на комунальні землі 

 

ВИРІШИЛА: 

   

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 1,4552 

га, кадастровий номер 0722880700:04:001:0538, для обслуговування приміщення 

громадського комплексу –дитячого садка, школи, який знаходиться за адресою: Волинська 

область, Луцький район, село Рованці, посвідченого Державним актом на право постійного 

користування земельною ділянкою серія ЯЯ №033341 виданий Боратинській сільській раді, 

зареєстрований 25 грудня 2009 року за  № 020907600008.  

2. Начальнику відділу земельних ресурсів сільської ради, кадастру і екологічної 

безпеки Ярославу Саченку в місячний термін здійснити державну реєстрацію припинення 

права користування. 

3.  Контроль за виконанням цього 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 

 

30 червня 2021 року № 7/215  

с.Боратин    

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

та передачу її у власність гр. Кащенюк Г.І. 

 

          Розглянувши  заяву гр. Кащенюк  Галини Іванівни та технічну документацію  із 

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

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

керуючись п. 34 ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118 

Земельного  кодексу України,  п.6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України 

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

державної та  комунальної власності», п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний 

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

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  гр. Кащенюк  Галині Іванівні площею 0,0645 га, 

кадастровий номер 0722880700:01:001:0077 - для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в селі Боратин 

Луцького району Волинської області. 

         2. Передати  гр. Кащенюк  Галині Іванівні  у  власність земельну ділянку, зазначену в  

пункті 1 цього рішення. 

         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 
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	Ділянка №1
	- орієнтовною площею – 6,50 га;
	- орієнтовною площею -11,27 га;
	- орієнтовною площею- 8,0155 га.
	Ділянка №2
	- орієнтовною площею – 6,2497 га;
	- орієнтовною площею -8,45 га;
	- орієнтовною площею- 8,10 га.
	- орієнтовною площею -7,80 га;
	- орієнтовною площею- 4,15 га.
	2. Надати сільському голові Сергію  Яручику дозвіл на укладення угоди про надання послуг  з розробки технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних  ділянок, зазначеної в пункті 1.
	3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, зазначених у пункті 1 даного рішення.
	Сільський голова                                                                                              Сергій  ЯРУЧИК
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