
 
 

УКРАЇНА 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬ КОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                

19.03.2020 № 15/171  

     с. Боратин 

                               

Про внесення змін та доповнення до рішення 

Промінської сільської ради від 25.01.2008 № 14/4 

«Про затвердження матеріалів землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право  

оренди земельних ділянок».  

             Розглянувши клопотання ПрАТ «Волиньобленерго» Про внесення змін та 

доповнення до рішення Промінської сільської ради від 25.01.2008 № 14/4 «Про 

затвердження матеріалів землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 

оренди земельних ділянок» 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, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології,  сільська рада                                             

ВИРІШИЛА: 

          1. Внести зміни та доповнення до рішення Промінської сільської ради від 25.01.2008 

№ 14/4 «Про затвердження матеріалів землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право оренди земельних ділянок», а саме: в пункті 1 та 2 рішення змінити назву 

Товариства з ВАТ «Волиньобленерго» на ПрАТ «Волиньобленерго»          

          2. Внести зміни в пункт 2 рішення, виклавши  після слів  «будівель та споруд –  

1502 кв.м в т.ч.» наступним чином: 

КТП – 486 кадастровий номер 0722885100: 01:001:2224, площа 0,0020 га с.Промінь 

КТП – 154 кадастровий номер 0722885100: 01:001:2226, площа 0,0025 га с.Промінь 

КТП – 503 кадастровий номер 0722885100: 01:001:2222, площа 0,0025 га с.Промінь 

КТП – 493 кадастровий номер 0722885100: 01:001:2223, площа 0,0025 га с.Промінь 

КТП – 152 кадастровий номер 0722885100: 01:001:2228, площа 0,0041 га с.Промінь 



КТП – 153 кадастровий номер 0722885100: 01:001:2227, площа 0,0041 га с.Промінь 

КТП – 260 кадастровий номер 0722885100: 01:001:2225, площа 0,0025 га с.Промінь 

КТП – 148 кадастровий номер 0722885100: 03:001:2428, площа 0,0025 га с.Промінь 

КТП – 149 кадастровий номер 0722885100: 02:001:2512, площа 0,0014 га с.Вербаїв 

КТП – 255 кадастровий номер 0722885100: 05:001:2576, площа 0,0014 га с.Мстишин 

            2. Всі інші пункти  рішення залишити без змін.   

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста землевпорядника  

Сафонову А.А. 

 

Сільський  голова                                                                                      Сергій  ЯРУЧИК 

 


