
 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19.03.2020 №  15/ 206                                                          

  с. Боратин 

 

Про надання дозволу  на складання  

технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельних  

ділянок.  

 

          Розглянувши  заяви громадян про надання дозволів на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок , 

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, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  

сільська  рада                                          

                                                           В ИР І Ш И Л А : 

         1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення) меж земельних ділянок громадянам: 

            1). Кальковій  Наталії  Юріївні, Ткачуку  Василю  Миколайовичу,Радь  Світлані 

Ігорівні  - на присадибну земельну ділянку, площею 0,25 га,   що розташована в селі 

Боратин. 

            2). Рощуку  Сергію  Миколайовичу  - на присадибну  земельну ділянку, площею  

0,20 га  що розташована в селі Новостав. 

            3). Ярополець Наталії Іванівні, Сивому  Ярославу  Флавійовичу  – на присадибну  

земельну ділянку, площею 0,12 га, що розташована в селі Рованці. 

            4). Голованю  Володимиру Євгенійовичу    – на присадибну земельну ділянку,  

площею 0,25 га,  що розташована в селі  Городище. 

            5). Повх  Людмилі  Володимирівні   – на присадибну земельну ділянку,  площею 0,25 

га,  що розташована в селі  Вербаїв. 

            6). Пігулі  Володимиру  Володимировичу   – на присадибну земельну ділянку,  

площею 0,25 га,  що розташована в селі  Боратин. 

            7). Гутай  Іванні  Миколаївні    – на присадибну земельну ділянку,  площею 0,25 га,  

що розташована в селі  Цеперів. 

            8). Рихлюку  Івану  Івановичу   – на присадибну земельну ділянку,  площею 0,25 га,  

що розташована в селі  Новостав. 



            9). Яручик  Марії Кирилівні   – на присадибну земельну ділянку,  площею 0,25 га,  

що розташована в селі  Новостав. 

         2. Вказаним в п.1 цього рішення громадянам розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та подати їх на 

затвердження до  сільської ради. 

         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 

 

 

 


