
 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

19. 03. 2020  №  15/2 

          с. Боратин 

 

Про затвердження порядку денного 

чотирнадцятої сесії  сьомого скликання  

Боратинської сільської ради. 

 

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

в Україні», сільська рада  

                                                                 В И Р І Ш И Л А: 

           Затвердити для розгляду чотирнадцятої сесії сільської ради такий порядок денний:  

          1. Про обрання комісії для підрахунку голосів поіменного голосування. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

          2. Про затвердження порядку денного п’ятнадцятої сесії сьомого скликання  

Боратинської сільської ради.                     

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

          3. Звіт сільського голови про виконання Програми економічного та соціального 

розвитку сільради на 2019 рік. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

         4. Про Програму економічного і соціального розвитку сільської ради на 2020 рік. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

         5. Про затвердження звіту «Про виконання бюджету об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік». 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

         6. Про Програму підтримки органів виконавчої влади у Луцькому районі на 2020 рік.  

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

          7. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2019 № 13/7 «Про бюджет 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

              Інформує: Радчук Г.В. – заступник головного бухгалтера сільський голова. 

          8. Про внесення змін в рішення сільської ради від 24.05.2012 № 13/46 «Про пайову 

участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури сіл на території Боратинської 

сільської ради». 

          9. Про створення логопедичного пункту Боратинської сільської ради. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          10. Про порядок використання шкільних автобусів. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

        11. Про застосування органічних добрив на території Боратинської сільської ради. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 



        12. Про подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

        13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Баку П.М. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

        14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної   

ділянки у власність Гусаку П.О. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

        15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Димнич О.О. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Демчуку Ю.М. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Терещуку А.І. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Коць С.С. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Супрунюку Р.П. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Наконечному Б.С. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Пахальчук Н.М. 

Площинській М.В., Площинському В.М. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Олексюку М.О. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Стецику Д.І. 

              Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Шудрі І.О.  

               Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Ярмольчуку В.К. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Самусік Н.В. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кондратюку П.В. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Чижук О.А. 



                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Томачел Л.В. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Поштарук А.М. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Сад І.В. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Гречковському С.А. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Амзі Н.С. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Бондарук Л.В. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Фрончко Н.М. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Фрончко М.С. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Фрончко А.С. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Фрончко А.А. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Гріцаєвій А.Я.  

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Смальку О.Л. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Кундеусу В.А.  

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Ривачуку П.В. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Романюку П.А. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Вакульчуку В.А. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова      

         45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Тимощук Т.Є., Краль П.Є. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 



          46.  Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Подольському І.Д. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          47.  Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Шевчуку С.Л. 

               Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          48. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Ходорчук О.П. 

               Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          49.  Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Римарук О.О. 

               Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          50. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Ящуку В.М. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          51. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Фурман Р.М. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          52. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Бірюк С.М. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          53. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель ринкової інфраструктури Кулик Д.В. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          54. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель ринкової інфраструктури Снітко Г.Г. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          55. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель ринкової інфраструктури Гамулі О.М. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          56. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування торгово-офісного складського приміщення Соколу А.А. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          57. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування торгівельно-офісних приміщень Кулаю О.Б. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          58. Про погодження паспорта прив’язки групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності Гамулі О.М. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           59. Про надання дозволу на розроблення технічної документації Мурі Д.І. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

           60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Решетило О.М. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

           61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Решетило В.М. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

           62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Решетило А.В. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

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

власність ТзОВ «Панхім-Інвест». 



                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            64. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж її  

у власність ТзОВ «Панхім-Інвест». 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            65. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

Златогорському О.Є.  

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Андрусику В.П. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

            67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кривич Х.А. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

            68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кривич І.А. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

             69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Казаковій І.В. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Крамару Д.Є. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            71. Про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальному 

некомерційному підприємству «Луцький районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2020 рік. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          72. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою КП 

«Луцькводоканал»  

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           73. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Редько М.С.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           74. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будівель, офісних приміщень та інших будівель  

громадської забудови) Мельник І.А.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          75. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будівель, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови) 

Березній Т.Л.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           76. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі Боярчуку П.А.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           77. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі Боярчуку П.А.  

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 



          78. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, 

які використовуються для здійснення підприємницької діяльності Саченку Б. Я. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          79. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Домовєсовій С.М.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          80. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування промислово-складських приміщень ТзОВ 

«Волиньагробуд». 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          81. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування промислово-складських приміщень ТзОВ 

«СОЛЮШЕНС МЕНЕДЖМЕНТ». 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          82. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для обслуговування складів мінеральних добрив ТзОВ «Панхім-Інвест». 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          83 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу її в оренду ПрАТ «Волиньобленерго». 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          84. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Олейнику І.Ю.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

           85. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Рубіновій О.І.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

           86. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Кононову В.М.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           87. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Тихому   О.С.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          88. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Бандурі О.В.  

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           89. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Кузьмі Ю.П. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           90. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Бобляху В.М. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           91. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 



           92. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Щегельській М.А. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           93. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Остапюку В.Л. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           94. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведенн 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Рихлюку І.І. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            95. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Рощуку С.М. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            96. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            97. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            98. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Сивому Я.Ф. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            99. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Ярополець Н.І. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          100. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Полезнюк О.Б. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          101. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Полюшко М.В. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          102. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         103.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Мотрунчику Р.Л. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         104. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Мартинюку І.Ф. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         105. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Оленюку М.А. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

        106. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Хвесик Т.М. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         107. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Давидюку І.І. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         108. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Москві Л.В. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 



         109. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Сацюк Н.А. 

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

         110. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Гусак Н.І. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 
         111. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  
          112. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Юзві Л.М. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова             

         113. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова      

         114. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Гальчуну М.Д. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова      
         115. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Полянику І.І. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова      

          116. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова      
          117. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Скучинському В.Є. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова      

          118. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова      
          119. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Ковальчук Ю.А. 

                  Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

          120. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова     
           121. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Галайді Н.П. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

          122. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    
           123. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

           124. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового   будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Дігалевич С.М.                  

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

            125. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Квятковській О.П.  



                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

           126. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           127. Про затвердження детального плану території на внесення змін до проекту 

детального плану території земельних ділянок, що перебувають у приватній власності. 

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           128. Про надання дозволу на внесення змін до плану детального планування 

житлового масиву «Луг». 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           129. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Лех М.М.  

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           130. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Кудрі В.В.  

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           131. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Протолюку С.В.  

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

          132. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Кокоші Ж.В. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           133. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Повх Л.В. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

            134. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Кучерук Н.М. 

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           135. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           136. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Кліментович Є.М. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

            137.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Давидчук М.А.  

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           138.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Мельничуку І.С.  

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова        
            139. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    
            140. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    



            141. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Юзві Н.О. 

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    
             142. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

            143. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Вегері Л.М. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

            144. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Владика Р.Ж. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

            145. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

            146. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Корнелюк Н.І. 

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

            147.  Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 

Лавренчуку В.В. 

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

             148. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Яручик М.К. 

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова  

             149. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва гр.Раховському О.М.  

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             150. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Колеснік Ю.Є.   

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             151. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Штепурі Т.М.   

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             152. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Кушмірук К.М.   

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             153. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Козак С.Є.   

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            154. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Лимар С.Л.   

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             155. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Бондарук Л.В.  

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             156. Про внесення змін в рішення сільської ради від 03.08.2018 № 5/36 «Про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Клецькому Ю.В.»  

          Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 



             157. Про внесення змін в рішення сільської ради від 20.10.2017 № 19/7 «Про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Яковлюк В. Р.» 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            158. Про внесення змін в рішення сільської ради від 03.08.2018 № 5/35 «Про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Клецькій М.О.» 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            158. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки, яка пропонується для продажу права оренди на неї на 

конкурентних засадах у формі аукціону. 

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             159. Про внесення змін в рішення сільської ради від 03.08.2018 № 5/33 «Про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Клецькому В.В.»  

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             160. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             161. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і спорудгр. Ганджалі Ю.В.  

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             162. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та бслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Пігулі Б.В.  

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             163. Про надання дозволу на розроблення технічної документації релігійній громаді 

ПЦУ Воздвиження Хреста Господнього с.Боратин. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             164. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою КП 

«Луцькводоканал». 

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             165. Про надання дозволу на підписання акту погодження меж з сумісними 

землекористувачами (землевласниками).  

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

              166. Про надання в користування земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Шводі Т.М. 

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

              167 Про надання в користування земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства Смедюку П.І. 

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

              168. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки.  

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

              169. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для встановлення ЩТП -10/04 кВ ОК «НАДСТИР’Я». 

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

              170. 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».  

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 



               171. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування складу паливно-мастильних 

матеріалів Солосі П.В. 

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

              172. Про приведення у відповідність рішення сільської ради згідно чинного 

законодавства.   

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

               173. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Марчук К.Я. 

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

              174. Про надання дозволу на продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки водного фонду Романчуку О.С. 

                       Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

               175. Про внесення в списки на отримання кредиту на будівництво ндивідуального 

житлового будинку Кондіуса К.Ю.     

                       Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

               176. Про затвердження переліку земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення для продажу права оренди на них на конкурентних засадах (земельних торгах). 

                        Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

               177. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки, розташованої в межах населеного пункту Рованці Боратинської сільської ради 

Луцького району Волинської області. 

                        Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

               178. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки, розташованої в межах населеного пункту Рованці Боратинської сільської ради 

Луцького району Волинської області  

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

              179. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

права оренди на неї на конкурентних засадах у формі аукціону. 

                      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

              180. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0.5031 га. 

                       Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

              181.  Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0.3035 га. 

                        Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             182. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0.0173 га. 

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             183. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0.6102 га. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          184. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0.0868 га. 

                     Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            185. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0.3055 га. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            186. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0.1479 га. 



                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            187. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,1533 га. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            188. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,8906 га. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            189. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,6666 га. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            190. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

1,4616 га. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            191. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,7022 га. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           192. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,3032 га. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            193. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,0734 га. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           194. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,2849 га. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           195. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,0850 га. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           196. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,0567 га. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            197. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,0608 га. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           198. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки комунальної власності. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           199. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            200. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Марчук Т.В.  

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            201. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для сінокосіння Мартинюку В.В. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           202. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 



           203. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           204. Про відмову в наданні дозволу на розроблення плану детального планування 

території земельної ділянки (цільове призначення якої змінюється). 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

встановлення меж земельних ділянок.  

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           206. Про приведення у відповідність рішення сільської ради згідно чинного 

законодавства.   

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           207. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Миронюку О.І.  

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           208. Про сприяння у співфінансуванні переносу лінії електропостачання ОК 

«Надстир’я-2».  

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           209. Про сприяння у співфінансуванні переносу лінії електропостачання ОК 

«Надстир’я-1».  

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           210. Про сприяння у співфінансуванні переносу лінії електропостачання ОК 

«Надстир’я-3».  

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           211. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства Петльосі 

О.А. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           212. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Ткачук Н.М. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           213. Про перенесення розгляду заяви Поліщук Т.В. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           214. Про перенесення розгляду заяви Іваницької К.Ю. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           215. Про перенесення розгляду заяви Веснянки В.М. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           216. Про перенесення розгляду заяви Бубели Г.Л. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           217. Про перенесення розгляду заяви Котельчука В.В. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           218. Про перенесення розгляду заяви Хомяка П.П. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           219. Про перенесення розгляду заяви Петльохи О.А. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           220. Про перенесення розгляду клопотання ТОВ «Геліос Капітал». 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           221. Про перенесення розгляду клопотання ТОВ «ТЕРРА-КАПІТАЛ». 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 



          222. Про перенесення розгляду заяв громадян на внесення в списки на отримання 

кредиту. 

                    Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           223. Про перенесення розгляду заяви Місюка М.В. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           224. Про перенесення розгляду заяви Саць Т.М. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           225. Про перенесення розгляду заяви Юзві О.О. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           226. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           227. Про   розпорядження сільського голови прийняті в міжсесійний період. 

                   Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК      

 


