
 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03. 10 . 2019  №  11/2 

          с. Боратин 

 

Про затвердження порядку денного 

одинадцятої  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 одинадцятої 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 одинадцятої сесії сьомого скликання 

Боратинської сільської ради.                             

             Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           3. Про затвердження Статуту Боратинської сільської об’єднаної територіальної 

громади. 

             Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту села Рованці Луцького району Волинської області. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           5. Про  Програму покращення функціонування Центру обслуговування платників 

Луцької державної податкової інспекції Луцького управління Головного управління 

державної фіскальної служби у Волинській області на 2019-2020.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           6. Про делегування повноважень Луцькій районній раді на 2020 рік з реалізації 

державних Програм соціального захисту населення.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

          7.   Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Боратин». 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

          8.  Про внесення змін до Програми розвитку культури Боратинської громади на період 

2018-2020 років.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

         9. Про внесення змін до Програми підтримки індивідуального житлового будівництва 

на селі «Власний дім» на 2018-2020 роки.  



Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

        10. Про затвердження нової редакції Регламенту    роботи відділу «Центр надання 

адміністративних  послуг»  Боратинської сільської ради. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           11. Про Програму надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території Боратинської 

сільської ради на 2019-2021 роки.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

12. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2018 № 7/3 «Про сільський 

бюджет» на 2019 рік. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            13. Про  затвердження  нової редакції статуту Баївської  загальноосвітньої школи  І-

ІІІ ступеня.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            14. Про затвердження нової редакції статуту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня 

с.Боратин.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           15. Про  затвердження  нової редакції статуту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня 

с.Рованці.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           16. Про  затвердження  нової редакції статуту загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня 

с.Промінь.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           17. Про  затвердження  нової редакції статуту загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня 

с.Мстишин.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           18. Про затвердження нової редакції статуту Боратинського дошкільного 

навчального закладу «Сонечко».  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           19. Про затвердження нової редакції статуту Баївського дошкільного навчального 

закладу «Золота рибка».  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           20. Про затвердження нової редакції статуту Коршовецького дошкільного 

навчального закладу «Сонечко». 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Смедюку М. П. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Тимощук А.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Тимощук Т.Є. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Янчук А.А. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Морозу А.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Тимощуку М.В. 



Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Цвид С.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Суслик Л.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Залеті Л.Є. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Залеті О.О. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Залеті А.О. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Конотопчику М.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Лебедь О.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мельнику А.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мельник К. Ю. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Куничнику Г.П. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Димничу О.Г. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кузьмі В.Д. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Струку В.С. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Важосі Р.І. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           41. Про затвердження проекту землеустроющодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Максименку М.Ю. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Рудницькому В.О. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Турчик О.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 



           44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Штогрин Г.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Яринюку О.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Ковальчуку А.І. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова.  

           47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Терещенку С.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Шевчуку Л.І. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

          49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Оленюк Т.П. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

          50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Бульбенюку С.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Коробко Л.І. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Луцак К.Б. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Тихнюк С.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Тихнюку Ю.Б. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Костюку Ю.Ю. 

 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Бадко К.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Куцябі Н.Р. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Прокопчук О.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мартинюк О.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Боярин Л.А. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 



            61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Онопюк Л.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Михалюку С.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Босаку В.Д. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Дженджері С.П. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Снітко Н.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Сточанській Т.П. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Савулі С.О. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Войчук Ю.Р. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Патуті Д.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Юхимчук В.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Юхимчук В.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Гончаровій Н.І. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мотковій-Іщук Т.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Ховбоші Т.О. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Марчук К.Я. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            76. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Войтюк Н.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            77. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Цика С.О. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 



            78. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Петрук Р.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           79. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Петрук Р.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            80. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Цика М.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            81. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Московці Н.О. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           82. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Мирончуку О.Л. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           83. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Вігірінському М.А. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            84. Прозатвердженняпроекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Сікову К.І.       

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            85. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Радавській Н.В.        

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            86. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Степюку А.М.   

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            87. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Слюсар І.С.       

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            88. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Сидорук Г.М.       

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            89. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Марценюку С.Ю.       

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            90. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Барилюку І.В.       

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            91. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Руднік Г.І.       

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            92. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Хільчук Ю.П.       

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            93. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Циховичу В.Я.       

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 



            94. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Самусю В.М.       

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            95. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Самусь А.М.       

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            96. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Кулику В.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            97. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Москвич Н.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            98. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Білецькій Т.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            99. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Новак І.Б. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

100. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

(цільове призначення якої змінюється) Тимощуку В.Є. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           101. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Стасюк В.С. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           102. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Соколу А.А. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           103. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Смолці М.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           104. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Ліщук М.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           105. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Смітюху В.І. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           106. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Оксенюку М.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           107. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Бойко С.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           108. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Зінкевичу Т.С. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           109. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Коту А.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           110. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Шозді П.М. 



Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           111. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

Шевчука О.П. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           112. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Гаталюк С.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           113. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Оксенюк І.О. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           114. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

Смальку О.Л. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           115. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості ТзОВ «Волинь-зерно-продукт». 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            116. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування гаража Гріцаєвій А.Я. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            117. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Литвиновій Т.О. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

             118. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування храму і споруд релігійній громаді «Святителя Миколая 

Чудотворця». 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            119. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури Дмитруку Н.Р. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            120. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури Наумовій І.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            121. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури Дмитруку Н.Р. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            122. Про затвердження детального планутериторії земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Костюкевич Г.Т. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            123. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність (для індивідуального садівництва) Кузьмич Л.М.   

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            124. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Матящуку А.В.  

 Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 



            125. Про приведення у відповідність рішення сільської ради згідно чинного 

законодавства Терещуку А.І.   

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            126. Про приведення у відповідність рішення сільської ради згідно чинного 

законодавства Шишці В.А.   

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            127. Про надання дозволу на виготовлення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки Москвичу В.С.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

128. Про надання дозволу на користування земельною ділянкою Черняку В.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            129. Про надання дозволу на користування земельною ділянкою Карвацькій Л.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            130. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   сінокосіння та випасання худоби гр. Мартинюку В.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            131. Про надання дозволу на користування земельною ділянкою Бугайчук Ю.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            132. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для облаштування стоянки автомобілів релігійної громади церкви 

Християн Віри Євангельської П’ятидесятників «Віфанія». 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           133. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для розміщення 

та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (магазину автозапчастин, приладдя та СТО) 

Тижуку С.П.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           134. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           135. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           136. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Бегаль Г.Н. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            137. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Ходорчук О.П. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            138. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Марецькій С.Ю. та  

Власюк О.П. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            139. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            140. Про передачу на баланс ОК «Надстир’я» електричних мереж та 

електроустановок 

на житлових масивах «Стир-1»,  «Стир-2»,  «Стир-3».   

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            141. Про делегування функції замовника з будівництва та експлуатації електричних 



мереж  та електроустановок житлового масиву в с. Рованці обслуговуючомукооперативу 

«Надстир’я-1». 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           142. Про делегування функції замовника з будівництва та експлуатації електричних 

мереж  та електроустановок житлового масиву в с. Новостав обслуговуючому кооперативу 

«Надстир’я-3». 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           143. Про надання дозволу на припинення договору оренди земельної ділянки  

Панчуку І.П. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           144. Про надання дозволу на укладання договору оренди земельної ділянки ТзОВ 

«ПАНХІМ-ІНВЕСТ» 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            145. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Ілько А.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            146. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Бехнюку М.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           147. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Генсіровському О.А. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            148. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Кримчук М.Ф. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           149. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Пасюк О.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           150. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Левчук І.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            151. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Пашкаляну В. П. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            152. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            153. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            154. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Боратин Боратинської сільської ради.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            155. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Рованці Боратинської сільської ради.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            156. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Новостав Боратинської сільської ради.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 



            157. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Голишів Боратинської сільської ради.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           158. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Промінь Боратинської сільської ради.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           159. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Вербаїв Боратинської сільської ради.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           160. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Мстишин Боратинської сільської ради.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           161. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Коршовець Боратинської сільської ради.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           162. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Лучиці Боратинської сільської ради.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            163. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Цеперів Боратинської сільської ради.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            164. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Баїв Боратинської сільської ради.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            165. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Городище Боратинської сільської ради.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            166. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            167. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Сивому Я.Ф. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           168. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           169. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого селянського господарства гр. Міщук З.Ю. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            170. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого селянського господарства гр. Березі А.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            171. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            172. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 



            173. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого селянського господарства гр. Ярошик Л.К. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            174. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого селянського господарства гр. Клімішиній Л.Д. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            175. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого селянського господарства гр. Ярмольчуку В.К. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           176. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           177. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           178. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            179. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            180. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            181. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого селянського господарства гр. Пігулі А.Б. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            182. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            183. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           184. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           185. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           186. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           187. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого селянського господарства гр. Черняку Я.Я. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            188. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            189. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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



Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            190. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого селянського господарства гр. Абрамович Н.Т. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            191. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            192. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            193. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого селянського господарства гр. Касянчик В.І. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            194. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            195. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

Земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр.ШпіндовськійГ.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            196. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Дядюк Г.Л. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            197. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Мар’янчик В.С. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            198. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого селянського господарства гр. Мар’янчику А.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            199. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Яковлюк Г.І. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            200. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Шоломицькій Ю.Я. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            201. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування магазину Гупало Л.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            202. Про надання дозволу на роозроблення детального плану території земельної   

ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд гр. Денисюку А.А. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            203. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і  споруд гр. Гапичу А.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           204. Про   надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Войтуху Ф.К. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            205. Про надання дозволу на розроблення   проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки для будівництва   та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і  споруд гр. Маркевич С.Л. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            206. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і  споруд гр. Рудь О.М. 

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. Стецюку Р.С. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            208. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Мельничуку А.Л. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            209. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва   та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і  споруд гр. Осадчому  Т.А. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            210. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських 

будівель і споруд гр. Осадчій А.А. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            211. Про надання дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для  будівництва   та обслуговування житлового   будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Вітовській О.І. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            212. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Куцик Є.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            213. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Кондратюк О.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            214. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Бульбенюк Н.Р. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            215. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Олексюку М.О. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            216. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Костюкевич  Г.Т. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            217. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Кошулинському Ю.З. 



Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            218. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            219. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Качулі А.М.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            220. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Митчику О.П.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            221. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Мазурику В.М.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            222. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Карпюк Н.І.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            223. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Биць М.Д.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            224. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Борщ А.І.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            225. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Іванюку П.А.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            226. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Бондаруку П.П.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            227. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Олещук Т.В.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            228. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Свірщевському Ю.М.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            229. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Свірщевській М.А.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            230. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Савчук С.Г.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            231. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Купріянчику О.Ю.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            232. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Ільюк Л.М.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 



            233. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Бойко С.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           234. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Ляшуку В.Є. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            235. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі Олійнику О.П. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            236. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Романюку П.А. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            237. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

Березній Т.Л. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            238. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування офісно-складських приміщень 

Безушкевич С.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            239. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі Ільюку С.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            240. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Дячук Н.О.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            241. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Купріянчик Д.С.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            242. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Янко С.Т.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            243. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Воробей О.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            244. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Воробей О.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            245. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів промисловості Саць А.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            246. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів промисловості Саць А.М. 



Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

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

житлового будинку Грищук В.П.     

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

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

житлового будинку Віткалюка В.В.     

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

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

житлового будинку Кривич І.А.     

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

           250. Про виділення коштів на фінансування Регіональної  програми для дітей 

«Цукровий діабет» на 2019-2020  роки.     

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            251. Про звільнення від сплати земельного податку громадської організації  

«Реабілітаційний центр «АГАПЕ  УКРАЇНА». 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            252. Про виділення коштів на будівництво водопроводу по центральній вулиці на 

масиві «Райський куточок». 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            253. Про надання дозволу на проведення наступного щорічного фестивалю 

«Бандерштат». 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            254. Про припинення права постійного користування земельними ділянками 

службою автомобільних доріг у Волинській області. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            255. Про надання дозволу на встановлення малої архітектурної споруди для ведення 

підприємницької діяльності Саць Т.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            256. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу на конкурентних засадах у формі аукціону та надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            257. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу на конкурентних засадах у формі аукціону та надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            258. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

права оренди на конкурентних засадах у формі аукціону. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            259. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

права оренди на конкурентних засадах у формі аукціону. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            260. Про внесення змін в рішення сільської ради від 03.08.2018 № 5/31«Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства гр. Гержій Л.Л. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 



            261. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для  обслуговування Свято-Успенської церкви с. Баїв. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            262. Про найменування вулиць. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            263. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачі її в оренду Нижегородцевій Б.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            264. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельних ділянок.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            265. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельної ділянки.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            266. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельної ділянки.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           267. Про перенесення розгляду заяви Сітухи О.А. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           268. Про перенесення розгляду заяви Задворного В.Ф. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            269. Про перенесення розгляду заяви Мошелюк О.М.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           270. Про перенесення розгляду заяви Олейника І.Ю.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          271. Про перенесення розгляду заяви Рубінової О.І.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          272. Про перенесення розгляду заяви Кононова В.М.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            273.  Про надання дозволу на встановлення тимчасової архітектурної споруди  

для здійснення підприємницької діяльності Боярчуку  П.А. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          274. Про перенесення розгляду заяви Кулик Д.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          275. Про перенесення розгляду заяви Сюйви В.М. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          276. Про перенесення розгляду заяви Стельмаха Р.С.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          277. Про перенесення розгляду заяви ТзОВ «Мрія Старосілля»  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          278. Про перенесення розгляду заяви Духнич Ю.А. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          279. Про перенесення розгляду заяви Луцької районної ради. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           280. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності (цільове призначення якої змінюється) 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

             281. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Саченку Б.Я. 



Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

            282. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Шатан С.Л. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          283. 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 

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

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          285. Про відмову в наданні дозволу на розроблення планів детального планування 

території земельних ділянок.  

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          287. Про відмову у внесення в списки на отримання кредиту. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          291. Про відмову в наданні дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

Трегубенко О.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           292. Про відмову в наданні дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

Гадзінському А.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          293. Про відмову в наданні дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

обслуговуючому кооперативу «Двір». 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельної ділянки для встановлення пасіки Блащуку Є.Є. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельної ділянки для обслуговування приміщення звірогосподарства Діденко-

Косенюк В.В. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельної ділянки для створення та ведення фермерського господарства 

Стасюку С.І. 

Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

          297. Про відмову в наданні земельної ділянки в оренду для ведення рибного 

господарства Галан-Влащуку В.Й. 



Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

          Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

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

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства. 

           Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           300. Про відмову в наданні дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.  

           Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           301. Про відмову в наданні дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.  

           Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           302. Про відмову у виділенні  допомоги Чорній Л.Д. 

           Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           303. Про розпорядження сільського голови прийняті в міжсесійний період.  

           Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                        С.О. Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


