
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

    03.10.2019 №  11/254 

     с. Боратин     

 

Про припинення права постійного 

користування земельними ділянками 

 

 

          Розглянувши і обговоривши  клопотання  служби автомобільних доріг  у Волинській 

області про припинення права  постійного користування земельними ділянками в зв’язку з 

передачею з балансу  служби автомобільних доріг на баланс  Департаменту  інфраструктури 

та туризму Волинської облдержадміністрації доріг  місцевого значення  та керуючись  п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», враховуючи пропозиції 

постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, будівництва, 

благоустрою, охорони природи та екології, сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. В зв’язку з передачею з балансу  служби автомобільних доріг на баланс  

Департаменту  інфраструктури та туризму Волинської облдержадміністрації доріг  

місцевого значення  припинити право постійного користування службою автомобільних 

доріг земельними ділянками, а саме:  

 
В межах с.Боратин  к.н.0722880700:01:001:1097  площею 3,9007 га  

В межах с.Цеперів к.н.  0722880300:03:001:0141 площею 1,8748 га 

В межах с.Баїв к.н. 0722880300:03:001:0142 площею 4,7253 га 

В межах с. Городище к.н. 0722880300:02:001:0140 площею 3.9175 га 

В межах с. Мстишин к.н. 0722884300:02:001:0089 площею 6.043 га 

В межах с. Лучиці к.н. 0722885100:04:001:0393 площею 1.5115 га 
В межах с. Коршовець к.н. 0722885100:03:001:0392 площею 1.8393 га 

В межах с. Коршовець к.н. 0722885100:03:001:0692 площею 4.0104 га 

В межах с. Коршовець к.н. 0722885100:03:001:0693 площею 3.3342 га 

В межах с. Промінь к.н. 0722885100:01:001:0390 площею 4.0060 га 

В межах с. Промінь к.н. 0722885100:01:001:0691 площею 1.6881 га 

В межах с. Вербаїв к.н. 0722885100:02:001:0391 площею 5.5547 га 

В межах с. Вербаїв к.н. 0722885100:02:001:0694 площею 1,1961 га 

В межах Баївської с/р к.н. 0722880300 :04:000:0138 площею 3,0898 га 

В межах Баївської с/р к.н. 0722880300 :04:000:0139 площею 2,3251 га 

В межах Боратинської с/р к.н. 0722880700 :05:001:0648 площею 3,173 га 

В межах Боратинської с/р к.н. 0722880700 :05:000:0647 площею1,0812 га 
В межах Боратинської с/р к.н. 0722880700 :05:000:0651 площею 0.5344 га 

В межах Боратинської с/р к.н. 0722880700 :05:000:0652 площею 3.7988 га 

В межах Боратинської с/р к.н. 0722880700 :05:000:0653 площею 0,1955 га 

В межах Боратинської с/р к.н. 0722880700 :05:000:0654 площею 0,2880 га 



В межах Боратинської с/р к.н. 0722880700 :05:000:0649 площею 1,8074 га 

В межах Боратинської с/р к.н. 0722880700 :05:000:0650 площею 2,4828 га 

В межах Промінської с/р к.н. 0722885100 :06:000:0387 площею 0,1897 га 

В межах Промінської с/р к.н. 0722885100 :06:000:0386 площею 3,5579 га 

В межах Промінської с/р к.н. 0722885100 :06:000:0394 площею 0,1996 га 

В межах Промінської с/р к.н. 0722885100 :06:000:0388 площею 4,0576 га 

В межах Промінської с/р к.н. 0722885100 :06:000:0389 площею 1,0459 га 

В межах Промінської с/р к.н. 0722885100 :06:000:0695 площею 0,8782 га 

 

          2. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Саченку Я.Г. внести відповідні зміни 

в земельно-облікові документи. 

          3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

земельних  відносин, планування території, будівництва, благоустрою, охорони природи та 

екології.   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                       С.О. Яручик                   

 

 

  

 

 

 


