
 
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                             Сьомого   скликання 

    

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

19.03.2020 № 15/204 

      с. Боратин  

 

Про відмову в наданні  дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських 

будівель і споруд. 

 

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання   дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  для  будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд   та керуючись  п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,40 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: 

       1. Відмовити гр. Ковердюку Веніаміну Івановичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин. 

        Відмовити гр. Синюку Володимиру Сергійовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 

       Відмовити гр. Ходорчук Тетяні Вікторівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці. 

       Відмовити гр. Лісовому Ростиславу Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селах Боратин 

або Рованці. 

       Відмовити гр. Марецькому Артему Юрійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці. 

        Відмовити гр.Мошелюк Олені Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,24 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

с.Голишів. 



       Відмовити гр. Шевчуку Олександру Васильовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Новостав 

         Відмовити гр. Лихацькій Тетяні Віталіївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі  Рованці. 

         Відмовити гр. Шемчуку Андрію Володимировичу наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території 

сільської ради. 

         Відмовити гр. Радавському Віктору Олександровичу в наданні дозволу  на 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі 

Боратин. 

        Відмовити гр. Дмитруку Сергію Івановичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 

        Відмовити гр.Дудкіну Віталію Валерійовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 

       Відмовити гр. Фрончко Миколі Степановичу   в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Боратин. 

        Відмовити гр. Павлюк Ірині Анатоліївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської 

ради. 

         Відмовити гр. Легерко Едуарду Ігоровичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 

        Відмовити гр. Турук Наталії Олександрівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

с.Рованці. 

         Відмовити гр.Шевчуку Олександру Олександровичу  в наданні дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,12 га на 

території с. Рованці. 

         Відмовити гр. Вішнер Юлії Русланівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,12 га  на території 

с.Новостав 

        Відмовити гр. Вішнер Олександру Руслановичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд                        

         Відмовити гр. Дорощук Богдані Сергіївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин. 

          Відмовити гр.Дорощуку Сергію Сергійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території 

с.Боратин. 



          Відмовити гр. Гаврилюк Орисі Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території 

с.Боратин.        

         Відмовити гр. Мишковцю Вячеславу Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці. 

          Відмовити гр. Нечипоруку Тимофію Миколайовичу в наданні дозволу  на 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі 

Рованці. 

          Відмовити гр. Рожковій Олені Петрівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці або 

Боратин. 

          Відмовити гр.Левчук Лілії Юріївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Рованці через 

50м за земельними ділянками з кадастровими номерами 0722880700:04:001:7660, 

0722880700:04:001:6695, через 50м за земельною ділянкою з кадастровим номером 

0722880700:04:001:6697, через 50 м за земельною ділянкоюз кадастровим номером 

0722880700:04:001:7638, через 50 м за земельною ділянкою з кадастровим номером 

0722880700:04:001:7640,  через 50 м за земельною ділянкою з кадастровим номером 

0722880700:04:001:5671 

         Відмовити гр. Левчук Лілії Юріївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  споруд на території 

с.Рованці поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 0722880700:04:001:6661. 

        Відмовити гр. Левчуку Олександру Анатолійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Рованці  

Через 100 м за земельною ділянкою з кадастровим номером   0722880700:04:001:6697 

Поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 0722880700:04:001:7638 

Поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 0722880700:04:001:7640 

Навпроти земельних ділянок з кадастровими номерами 0722880700:04:001:1916 та  

0722880700:04:001: 5671 

Через 100 м за земельними ділянками з кадастровими номерами 0722880700:04:001:7660 та 

0722880700:04:001:6695 

Площею 0,24 га у с.Рованці поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 

0722880700:04:001:7548. 

        Відмовити гр.  Жовтовському Володимиру Григоровичу  в наданні дозволу  на 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.Боратин. 

        Відмовити гр. Полховському Володимиру Олексійовичу  в наданні дозволу  на 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

території сільської ради. 

        Відмовити гр. Вознюку Дмитру Володимировичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території села 

Боратин. 



        Відмовити гр. Веліщинській Лілії Леонідівні в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території села 

Боратин. 

        Відмовити гр. Олькевич Тарасу Олеговичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд .                 

        Відмовити гр. Давидчуку Дмитру Сергійовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 

         Відмовити гр. Лук’янчуку Віктору Васильовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин. 

         Відмовити гр. Ільченку Миколі Олександровичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Боратин , 

Новостав або Голишів. 

         Відмовити гр. Борсуку Петру Адамовичу  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Боратин. 

        Відмовити гр. Карпенко Нелі Петрівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці. 

         Відмовити гр. Маслянці Назару Петровичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці.  

         Відмовити гр. Павлісі Дарині Василівні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Боратин або 

с.Голишів. 

          Відмовити гр. Янюк Емілії Степанівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці. 

          Відмовити гр. Гуцал Руслану Володимировичу  в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   

        Відмовити гр. Терещуку Павлу Васильовичу   в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  0,12 га. 

        Відмовити гр. Сидоруку Андрію Олександровичу  в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  0,12 га в с.Голишів.  

         Відмовити гр. Демидюку Миколі Анатолійовичу  в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  . 

          Відмовити гр. Сідловській Світлані Сергіївні  в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці.  



          Відмовити гр. Струк Наталії Сергіївні  в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Рованці 

          Відмовити гр. Каращуку Віктору Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с.Голишів. 

          Відмовити гр. Нікончуку Сергію Івановичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території 

с.Рованці. 

          Відмовити гр. Ткачуку Дмитру Вікторовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території 

с.Боратин. 

          Відмовити гр. Ткачуку Роману Ігоровичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Боратин або 

Новостав. 

          Відмовити гр. Самосюк Олексію Юрійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд . 

          Відмовити гр. Гнатюку Сергію Сергійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  0,12 га. 

          Відмовити гр. Леусі Лідії Олександрівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Голишів. 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   

         Відмовити гр. Лисюку Владиславу Олександровичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Боратин. 

          Відмовити гр. Бахарєвій Вікторії Василівні  в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території с. 

Боратин. 

          Відмовити гр. Бахарєву Миколі Анатолійовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території 

Боратинської сільської ради. 

          Відмовити гр. Смітюху Юрію Івановичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території 

Боратинської сільської ради. 

          Відмовити гр. Смітюху Дмитру Івановичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  

          Відмовити гр. Мисковцю В’ячеславу Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці.  



          Відмовити гр. Чечотці Сергію Леонідовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території 

сільської ради. 

          Відмовити гр. Яковець Світлані Іванівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сільської ради. 

          Відмовити гр. Смальку Олегу Васильовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці.  

         Відмовити гр. Іщик Ірині Василівні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Рованці.  

         Відмовити гр. Карпіку Олександру Івановичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Боратин. 

         Відмовити гр. Сковері Тетяні Феодосіївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  . 

         Відмовити гр. Патуті Тарасу Андрійовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Голишів. 

         Відмовити гр. Борисюк Єфімії Миколаївні в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

          Відмовити гр. Тихнюку Павлу Петровичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Вербаїв. 

         Відмовити гр. Федчуку Тарасу Романовичу в наданні дозволу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Коршовець. 

         Відмовити гр. Веремійчику Анатолію Анатолійовичу в наданні дозволу  на 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Городище. 

         Відмовити гр. Зайчуку Максиму Миколайовичу в наданні дозволу  на розроблення 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 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 


