
 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

    19.03.2020 № 15/203 

      с. Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського  

господарства. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання   дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  для  ведення особистого 

селянського господарства   та керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст.12,33 Земельного кодексу України, враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних  відносин,  планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології, у зв’язку з відсутністю вільних 

земельних ділянок, за результатами голосування, сільська рада  

                                                            В И Р І Ш И Л А: 

        Відмовити гр. Яковлюк Катерині Іванівні у наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1.0 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селах Коршовець, Вербаїв, Промінь. 

        Відмовити гр. Радавському Олександру Анатолійовичу  в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для 

ведення особистого селянського господарства  в селі Боратин, 

        Відмовити гр. Королю Івану Івановичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин. 

        Відмовити гр. Бандурі Віктору Івановичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25  га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Рованці. 

        Відмовити гр. Костючку Олександру Георгійовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2.0 га  для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Боратин. 

        Відмовити гр. Шевчук Тетяні Григорівні наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Новостав. 

        Відмовити гр. Ткачуку Василю Миколайовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Боратин 



        Відмовити гр. Лук’янчук Оксані Василівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Новостав. 

       Відмовити гр. Михалик Зої Андріївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,07 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин 

      Відмовити гр. Зозулі Валентині Аркадіївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Рованці. 

        Відмовити гр. Фірчук Катерині Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Рованці. 

         Відмовити гр. Драганчук Тамарі Леонідівні  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15  га   для ведення 

особистого селянського господарства  в селі Боратин. 

         Відмовити гр.Кривдік Дар’ї Вікторівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,05  га   для ведення особистого 

селянського господарства  в селі Боратин. 

         Відмовити гр. Пилипчук Тетяні Петрівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  0,30   га   для ведення особистого 

селянського господарства в с. Боратин . 

         Відмовити гр. Поляник Ларисі Мефодіївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  0,10   га   для ведення особистого 

селянського господарства в с. Голишів. 

         Відмовити гр. Бубелі Павлу Борисовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15  га   для ведення особистого 

селянського господарства в с Рованці. 

         Відмовити гр. Корнійчуку Ярославу Дмитровичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   для ведення особистого 

селянського господарства в с. Боратин по вул.Квітневій. 

         Відмовити гр. Лех Марії Миколаївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,35 га  для ведення особистого 

селянського господарства в с. Коршовець. 

         Відмовити гр. Гапону Віктору Миколайовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га  для ведення 

особистого селянського господарства в с. Промінь. 

         Відмовити гр. Жабчуку Валентину Миколайовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га  для ведення 

особистого селянського господарства в с. Промінь. 

         Відмовити гр. Леху Сергію Олександровичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га  для ведення 

особистого селянського господарства в с. Коршовець. 

          Відмовити гр. Тижуку Ярославу Анатолійовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,0 га  для ведення 

особистого селянського господарства в с. Мстишин. 

          Відмовити гр. Яковлюк Сергій Андрійович в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,0 га  для ведення особистого 

селянського господарства в с. Коршовець або Вербаїв. 

          Відмовити гр. Кривчук Віті Володимирівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,19 га  для ведення особистого 

селянського господарства в с. Цеперів. 



          Відмовити гр. Голованю Володимиру Євгенійовичу в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4 га  для 

ведення особистого селянського господарства в с. Городище. 

         2. 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 

 


