
 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого   скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10.07.2020 № 16/ 194 

     с.Боратин    

            

Про внесення в списки на отримання  

кредиту на будівництво індивідуального 

житлового будинку.     

         Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про внесення  в списки на отримання 

кредиту на будівництво індивідуального житлового будинку по Програмі  підтримки 

індивідуального житлового будівництва  на селі  «Власний дім» та керуючись  п.27 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку 

та залучення інвестицій,  сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

     1.  Внести гр. Климович  Тетяну  Василівну в списки на отримання  кредиту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

на будівництво індивідуального житлового будинку по Програмі  підтримки 

індивідуального житлового будівництва  на селі  «Власний дім» та виділити кошти в сумі  

10 тис.грн.. 

        Внести гр. Логін  Людмилу Ярославівну  в списки на отримання  кредиту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

на будівництво індивідуального житлового будинку по Програмі  підтримки 

індивідуального житлового будівництва  на селі  «Власний дім» та виділити кошти в сумі  

40 тис.грн.. 

        Внести гр. Романець  Ганну Михайлівну в списки на отримання  кредиту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

на будівництво індивідуального житлового будинку по Програмі  підтримки 

індивідуального житлового будівництва  на селі  «Власний дім» та виділити кошти в сумі  

10 тис.грн.. 

        Внести гр. Лук’янова Юрія Леонідовича в списки на отримання  кредиту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

на будівництво індивідуального житлового будинку по Програмі  підтримки 

індивідуального житлового будівництва  на селі  «Власний дім» та виділити кошти в сумі  

40 тис.грн.. 

        Внести гр. Радчука  Павла Юрійовича в списки на отримання  кредиту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

на будівництво індивідуального житлового будинку по Програмі  підтримки 

індивідуального житлового будівництва  на селі  «Власний дім» та виділити кошти в сумі  

20 тис.грн.. 



        Внести гр. Шиндерук  Ольгу  Вікторівну в списки на отримання  кредиту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

на будівництво індивідуального житлового будинку по Програмі  підтримки 

індивідуального житлового будівництва  на селі  «Власний дім» та виділити кошти в сумі  

50 тис.грн.. 

        Внести гр. Фіц  Анатолія  Петровича в списки на отримання  кредиту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

на будівництво індивідуального житлового будинку по Програмі  підтримки 

індивідуального житлового будівництва  на селі  «Власний дім» та виділити кошти в сумі  

50 тис.грн.. 

        Внести гр. Бернак  Галина  Іванівну в списки на отримання  кредиту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

на будівництво індивідуального житлового будинку по Програмі  підтримки 

індивідуального житлового будівництва  на селі  «Власний дім» та виділити кошти в сумі  

50 тис.грн.. 

         Внести гр. Мельника  Романа  Васильовича в списки на отримання  кредиту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

на будівництво індивідуального житлового будинку по Програмі  підтримки 

індивідуального житлового будівництва  на селі  «Власний дім» та виділити кошти в сумі  

50 тис.грн.. 

         Внести гр. Духнич  Юлію  Анатоліївну в списки на отримання  кредиту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

на будівництво індивідуального житлового будинку по Програмі  підтримки 

індивідуального житлового будівництва  на селі  «Власний дім» та виділити кошти в сумі  

40 тис.грн.. 

         Внести гр. Грищенка Юрія  Миколайовича в списки на отримання  кредиту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

на будівництво індивідуального житлового будинку по Програмі  підтримки 

індивідуального житлового будівництва  на селі  «Власний дім» та виділити кошти в сумі  

10 тис.грн.. 

          Внести гр. Петрука  Віталія  Павловича в списки на отримання  кредиту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

на будівництво індивідуального житлового будинку по Програмі  підтримки 

індивідуального житлового будівництва  на селі  «Власний дім» та виділити кошти в сумі  

30 тис.грн.. 

         2. Відмовити громадянам: Лукашуку  Миколі Володимировичу, Грудецькій Діані 

Юріївні,  Теслі Оксані  Іванівні, Тіхоновій Євгенії Володимирівні, Вегері Олені Петрівні, 

Кулініч Марії Андріївні,  Юрченко  Наталії  Олександрівні у внесенні їх в списки на 

отримання кредиту  на будівництво  індивідуального житлового будинку по Програмі  

підтримки індивідуального житлового будівництва  на селі  «Власний дім» за результатами 

голосування. 

          3. Відділу фінансів та інвестицій сільської ради порушити клопотання перед ДП 

Волинський обласний фонд підтримки  індивідуального житлового будівництва на селі  про 

надання довгострокових пільгових кредитів вищезгаданим громадянам на умовах 

співфінансування . 

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

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій. 

Сільський голова                                                                                    Сергій  ЯРУЧИК       
Людмила Cахан 


