
                                    ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр.  Кундлі Богдана Романовича 

 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Кундлі Богдана Романовича проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 Земельного Кодексу 

України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

     1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства  громадянина Кундлі 

Богдана Романовича  – площею 0,2391 га,  кадастровий номер 

0722881700:01:001:0027 розташовану в с. Городище Луцького району. 

    2. Передати громадянину  Кундлі  Богдану  Романовичу  у власність 

земельну ділянку площею 0,2391  га, кадастровий номер 

0722881700:01:001:0027  розташовану в с. Городище Луцького району. 

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 
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Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення)меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Трофимчука Аркадія Анатолійовича 

для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд 

 

Розглянувши заяву гр. Трофимчука Аркадія Анатолійовича та технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку 

 господарських будівель і споруд керуючись ст.12,120, 186 Земельного 

Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва 

і обслуговування житлового будинку  господарських будівель і споруд 

(присадибна  ділянка) громадянина Трофимчука  Аркадія Анатолійовича– 

площею 0,2500 га., кадастровий номер 0722881700:01:001:1476  розташовану 

в с. Городище Луцького району. 

  2. Передати у власність  Трофимчуку Аркадію Анатолійовичу земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд площею 0,2500га., кадастровий номер 

0722881700:01:001:1476  розташовану в с. Городище Луцького району. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення)меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Неліповича Василя Сергійовича 

для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд 

 

Розглянувши заяву гр. Неліповича Василя Сергійовича та технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку 

 господарських будівель і споруд керуючись ст.12,120, 186 Земельного 

Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва 

і обслуговування житлового будинку  господарських будівель і споруд 

(присадибна  ділянка) громадянина Неліповича Василя Сергійовича – 

площею 0,2500 га., кадастровий номер 0720887801:01:001:0269  розташовану 

в с. Угринів Горохівського району. 

  2. Передати у власність  Неліповичу Василю Сергійовичу земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд площею 0,2500га., кадастровий номер 

0720887801:01:001:0269  розташовану в с. Угринів Горохівського  району. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



 

 

 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр.  Гнатюка Володимира Михайловича 

 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Гнатюка Володимира Михайловича 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянина Гнатюка 

Володимира Михайловича – площею 0,4835 га,  кадастровий номер 

0722884000:01:001:0039 розташовану в с. Несвіч Луцького району. 

 2. Передати громадянину  Гнатюку Володимиру Михайловичу у власність 

земельну ділянку площею 0,4835  га, кадастровий номер 

0722884000:01:001:0039  розташовану в с. Несвіч Луцького району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр.  Павлусь Олени Валеріївни 

 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Павлусь Олени Валеріївни 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

   1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянки Павлусь Олени 

Валеріївни – площею 0,3711 га,  кадастровий номер 0722884000:01:001:0040 

розташовану в с. Несвіч Луцького району. 

 2. Передати громадянці  Павлусь Олені Валеріївні у власність земельну 

ділянку площею 0,3711  га, кадастровий номер  0722884000:01:001:0040  

розташовану в с. Несвіч Луцького району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Шемшей Ганни Іванівни 

 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Шемшей Ганни Іванівни 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянки Шемшей Ганни 

Іванівни  – площею 0,3000 га,  кадастровий номер 0722884000:01:001:0038 

розташовану в с. Несвіч Луцького району. 

 2. Передати громадянці  Шемшей Ганні  Іванівні у власність земельну 

ділянку площею 0,3000  га, кадастровий номер  0722884000:01:001:0038  

розташовану в с. Несвіч Луцького району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Байбули Олега Ростиславовича 

 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Байбули Олега Ростиславовича 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянина Байбули Олега 

Ростиславовича – площею 0,3900 га,  кадастровий номер 

0722884000:01:001:1380 розташовану в с. Несвіч Луцького району. 

 2. Передати громадянину  Байбулі Олегу Ростиславовичу 

у власність земельну ділянку площею 0,3900 га, кадастровий номер 

0722884000:01:001:1380  розташовану в с. Несвіч Луцького району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 24  грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Сержанта Михайла Зеноновича 

 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Сержанта Михайла Зеноновича 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянина Сержанта 

Михайла Зеноновича – площею 0,2367 га,  кадастровий номер 

0722881700:02:001:0008 розташовану в с. Григоровичі Луцького району. 

 2. Передати  громадянину  Сержанту Михайлу Зеноновичу у власність 

земельну ділянку площею 0,2367 га, кадастровий номер 

0722881700:02:001:0008  розташовану в с. Григоровичі Луцького району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Пащука Володимира  Васильовича 

 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Пащука Володимира  Васильовича 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянина Пащука 

Володимира  Васильовича – площею 0,5929 га,  кадастровий номер 

0722881700:02:001:0005 розташовану в с. Григоровичі Луцького району. 

 2. Передати  громадянину  Пащуку Володимиру  Васильовичу 

у власність земельну ділянку площею 0,5929 га, кадастровий номер 

0722881700:02:001:0005  розташовану в с. Григоровичі Луцького району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Пащук Зінаїди Олександрівни 

 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Пащук Зінаїди Олександрівни проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 Земельного Кодексу 

України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянки  Пащук Зінаїди 

Олександрівни – площею 0,3000 га,  кадастровий номер 

0722881700:01:001:0028 розташовану в с. Городище Луцького району. 

 2. Передати  громадянці Пащук Зінаїді Олександрівні 

у власність земельну ділянку площею 0,3000 га, кадастровий номер 

0722881700:01:001:0028  розташовану в с. Городище Луцького району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Пащук Вероніки Володимирівни 

 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Пащук Вероніки Володимирівни проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 Земельного Кодексу 

України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянки  Пащук Вероніки 

Володимирівни – площею 0,1500 га,  кадастровий номер 

0722881700:01:001:0014 розташовану в с. Городище Луцького району. 

 2. Передати  громадянці Пащук Вероніці Володимирівні у власність 

земельну ділянку площею 0,1500 га, кадастровий номер 

0722881700:01:001:0014  розташовану в с. Городище Луцького району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 

 24   грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Соломонюк Діани Володимирівни 

 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Соломонюк Діани Володимирівни проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 Земельного Кодексу 

України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянки  Соломонюк 

Діани Володимирівни – площею 0,1305 га,  кадастровий номер 

0722881700:01:001:0018 розташовану в с. Городище Луцького району. 

 2. Передати  громадянці Соломонюк Діані Володимирівні у власність 

земельну ділянку площею 0,1305 га, кадастровий номер 

0722881700:01:001:0018  розташовану в с. Городище Луцького району. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Степанюка Олександра Сергійовича 

 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Степанюка Олександра Сергійовича 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

     1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства  громадянина Степанюка 

Олександра Сергійовича – площею 0,3319 га,  кадастровий номер 

0722881700:01:001:1477 розташовану в с. Городище Луцького району. 

    2. Передати  громадянину  Степанюку Олександру Сергійовичу 

у власність земельну ділянку площею 0,3319 га, кадастровий номер 

0722881700:01:001:1477  розташовану в с. Городище Луцького району. 

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Степанюка Івана  Сергійовича 

 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Степанюка Івана Сергійовича 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянина Степанюка Івана  

Сергійовича – площею 0,4360 га,  кадастровий номер 0722881700:01:001:0033 

розташовану в с. Городище Луцького району. 

  2. Передати  громадянину  Степанюку Івану Сергійовичу 

у власність земельну ділянку площею 0,4360 га, кадастровий номер 

0722881700:01:001:0033  розташовану в с. Городище Луцького району. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Богуна Леоніда Петровича 

 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Богуна Леоніда Петровича 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянина Богуна Леоніда 

Петровича – площею 1,0000 га,  кадастровий номер 0722881700:01:001:0035 

розташовану в с. Городище Луцького району. 

  2. Передати  громадянину  Богуна Леоніда Петровича у власність земельну 

ділянку площею 1.0000 га, кадастровий номер 0722881700:01:001:0035  

розташовану в с. Городище Луцького району. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 
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Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства гр. Данилюк Катерини Феодосіївни 

 

 

   Розглянувши заяву гр. Данилюк Катерини Феодосіївни та технічну 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись ст. 186 Земельного Кодексу України, п. 

34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п. 5 ст. 

16 Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань будівництва та архітектури, земельних 

відносин, екології, благоустрою і житлово-комунального господарства 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства та виділити земельну ділянку в натурі 

(на місцевості)  громадянці Данилюк Катерині Феодосіївні площею 3,3800га., 

кадастровий номер 0720884600:00:001:0212  розташовану за межами  села 

Загаї  Горохівського  району. 

  2. Громадянці Данилюк Катерині Феодосіївні провести реєстрацію права 

власності на земельну частку (пай)  відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                                    Свілана  СОКОЛЮК 
 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 

24   грудня 2020 року                     с. Городище                         
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

 житлового будинку господарських будівель і споруд 

 гр. Мигловець Яни Андріївни 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Мигловець Яни Андріївни про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, керуючись ст. 12, ч. 1, 2 ст.118,120 Земельного Кодексу України, п. 

34 частини 1 ст. 26 Закону України,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин , екології, благоустрою і житлово- 

комунального господарства сільська рада  

                                                   ВИРІШИЛА :     

1.Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки  громадянці  Мигловець Яні Андріївні 

орієнтовною  площею 0.12 га для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд яка розміщена в  селі Угринів    

Горохівського  району до розроблення містобудівної документації. 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин , екології, 

благоустрою і житлово- комунального господарства сільської ради . 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24  грудня 2020 року                     с. Городище                         
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

 житлового будинку господарських будівель і споруд 

 гр. Соколюк Вікторії  Андріївни 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Соколюк Вікторії Андріївни про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, керуючись ст. 12, ч. 1, 2 ст.118,120 Земельного Кодексу України, п. 

34 частини 1 ст. 26 Закону України,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин , екології, благоустрою і житлово- 

комунального господарства сільська рада  

                                                   ВИРІШИЛА :     

1.Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки  громадянці  Соколюк Вікторії Андріївні 

орієнтовною  площею 0.12 га для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд яка розміщена в  селі Угринів    

Горохівського  району до розроблення містобудівної документації. 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин , екології, 

благоустрою і житлово- комунального господарства сільської ради . 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 24 грудня 2020 року                     с. Городище                         
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

 житлового будинку господарських будівель і споруд 

 гр. Лащук Олени Сергіївни 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Лащук Олени Сергіївни про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, керуючись ст. 12, ч. 1, 2 ст.118,120 Земельного Кодексу України, п. 

34 частини 1 ст. 26 Закону України,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин , екології, благоустрою і житлово- 

комунального господарства сільська рада  

                                                   ВИРІШИЛА :     

1.Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки  громадянці  Лащук Олені Сергіївні 

орієнтовною  площею 0.25 га для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд яка розміщена в  селі Угринів    

Горохівського  району до розроблення містобудівної документації. 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин , екології, 

благоустрою і житлово- комунального господарства сільської ради . 

 

 

Голова                                                                                  Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24   грудня 2020 року                     с. Городище                         
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

 житлового будинку господарських будівель і споруд 

 гр. Перванчука Сергія Васильовича 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Перванчука Сергія Васильовича про 

надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, керуючись ст. 12, ч. 1, 2 ст.118,120 Земельного Кодексу 

України, п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України,,Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин , екології, благоустрою і житлово- 

комунального господарства сільська рада  

                                                   ВИРІШИЛА :     

1.Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки  громадянину Перванчуку  Сергію Васильовичу 

орієнтовною  площею 0.12 га для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд яка розміщена в  селі Угринів    

Горохівського  району до розроблення містобудівної документації. 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин , екології, 

благоустрою і житлово- комунального господарства сільської ради . 

 

 

Голова                                                                                  Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 24  грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

 житлового будинку господарських будівель і споруд 

 гр. Тютярєвої  Аліни  Олегівни 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Тютярєвої  Аліни  Олегівни про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, керуючись ст. 12, ч. 1, 2 ст.118,120 Земельного Кодексу України, п. 

34 частини 1 ст. 26 Закону України,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин , екології, благоустрою і житлово- 

комунального господарства сільська рада  

                                                   ВИРІШИЛА :     

1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки  громадянці Тютярєвій Аліні  Олегівні орієнтовною  площею 0.25 га 

для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд яка розміщена в  селі Городище   Луцького   району. 

2. Громадянці Тютярєвій Аліні  Олегівні розробити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та подати  його на затвердження до сільської 

ради. 

 3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин , екології, 

благоустрою і житлово- комунального господарства сільської ради . 

 

 

Голова                                                                                  Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24   грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

 житлового будинку господарських будівель і споруд 

 гр. Журука Василя Володимировича 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Журука Василя Володимировича про 

надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки,керуючись ст. 12, ч. 1, 2 ст.118,120 Земельного Кодексу 

України, п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України,,Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин , екології, благоустрою і житлово- 

комунального господарства сільська рада  

                                                   ВИРІШИЛА :     

1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки  громадянину Журуку Вастилю Володимировичу орієнтовною  

площею 0.10 га для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд яка розміщена в  селі Городище   Луцького   

району. 

2. Громадянину Журуку Василью Володимировичу розробити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та подати  його на 

затвердження до сільської ради. 

 3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин , екології, 

благоустрою і житлово- комунального господарства сільської ради . 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Журука Василя Володимировича 

 

    Розглянувши заяву громадянина  Журука Василя Володимировича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу 

України, статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянину  Журуку  Василю  Володимировичу  орієнтовною площею 0,15 

га, для подальшої передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в 

межах с. Городище  Городищенської  сільської ради. 

2. Громадянину Журуку Василю Володимировичу  розробити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з урахуванням державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на 

затвердження на сесію сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Ковальчука Сергія  Володимировича 

 

    Розглянувши заяву громадянина  Ковальчука Сергія Володимировича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу 

України, статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянину  Ковальчуку  Сергію Володимировичу  орієнтовною площею 

0,30 га, для подальшої передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в 

межах с. Городище  Городищенської  сільської ради. 

2. Громадянину Ковальчуку Сергію  Володимировичу  розробити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з урахуванням державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на 

затвердження на сесію сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Ковальчука Олексія Сергійовича 

 

    Розглянувши заяву громадянина  Ковальчука Олексія Сергійовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу 

України, статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянину  Ковальчуку  Олексія Сергійовича орієнтовною площею 0,15 га, 

для подальшої передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в межах с. 

Городище  Городищенської  сільської ради. 

2. Громадянину Ковальчуку Олексія Сергійовича розробити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з урахуванням державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на 

затвердження на сесію сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Марчук Світлани Сергіївни 

 

    Розглянувши заяву громадянки  Марчук Світлани Сергіївни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу України, 

статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянці  Марчук Світлані Сергіївні орієнтовною площею 0,15 га, для 

подальшої передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в межах с. 

Городище  Городищенської  сільської ради. 

2. Громадянці Марчук Світлани Сергіївни розробити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з урахуванням державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження на сесію 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24   грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр.  Франчука Ігоря Олександровича 

 

    Розглянувши заяву громадянина  Франчука Ігоря Олександровича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу 

України, статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянину  Франчуку  Ігорю  Олександровичу  орієнтовною площею 0,25 

га, для подальшої передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в 

межах с. Бережанка Горохівського району. 

2. Громадянину Франчуку  Ігорю Олександровичу  розробити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з урахуванням державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на 

затвердження на сесію сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

24  грудня  2020 року                     с. Городище                                

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для садівництва гр.  Бондаренко Мирослави Василівни 

 

     Розглянувши заяву громадянки    Бондаренко Мирослави Василівни, про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу 

України, статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для садівництва громадянці Бондаренко Мирославі 

Василівні орієнтовною площею 0,03 га, для  подальшої передачі у власність, 

земельна ділянка знаходиться в межах с. Угринів  Горохівського району . 

 2. Громадянці Бондаренко Мирославі Василівні розробити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з урахуванням державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                                  Світлана  СОКОЛЮК 

 

 

 



                                                                        

                                      ПРОЄКТ 

                                ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                       восьме  скликання 

 

                                                   РІШЕННЯ 

24  грудня  2020 року                     с. Городище                                

 

Про надання дозволу на складання технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд гр. Поліщука Володимира Олександровича 

 

      Розглянувши заяву громадянина Поліщука Володимира Олександровича 

про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись ст. 12, 

ч. 1, 2 ст.118,119,120 Земельного Кодексу України, п. 34 частини 1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань будівництва та архітектури, земельних 

відносин , екології, благоустрою і житлово- комунального господарства 

сільська рада  

ВИРІШИЛА : 

 

   1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки громадянину Поліщуку 

Володимиру Олександровичу  на земельну ділянку орієнтовною площею 0,25 

га для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  для подальшої передачі у власність, яка розміщена в  селі 

Бережанка Горохівського  району  . 

  2. Громадянину Поліщуку Володимиру Олександровичу розробити технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки та подати  її на затвердження до сільської ради. 

  3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  

питань будівництва та архітектури  земельних відносин , екології, 

благоустрою і житлово- комунального господарства сільської ради .  

 

 

Голова                                                                               Світлана  СОКОЛЮК 



 

                                                                        

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

                                                   РІШЕННЯ 

24  грудня  2020 року                     с. Городище                                

 

Про надання дозволу на складання технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд гр. Шавлай Марини Василівни 

 

      Розглянувши заяву громадянина Шавлай Марини Василівни про надання 

дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись ст. 12, ч. 1, 2 

ст.118,119,120 Земельного Кодексу України, п. 34 частини 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин , 

екології, благоустрою і житлово- комунального господарства сільська рада  

ВИРІШИЛА : 

 

       1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки громадянці Шавлай 

Марині Василівні  на земельну ділянку орієнтовною площею 0,25 га 

кадастровий номер 0720887800:01:001:1666 для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  для подальшої передачі 

у власність, яка розміщена в  селі Угринів Горохівського  району  . 

       2. Громадянці Шавлай Марині Василівні розробити технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки та подати  її на затвердження до сільської ради. 

        3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  

питань будівництва та архітектури  земельних відносин , екології, 

благоустрою і житлово- комунального господарства сільської ради .  

 

 

Голова                                                                               Світлана  СОКОЛЮК 



 

                                      ПРОЄКК 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Шавлай Марини Василівни 

 

    Розглянувши заяву громадянки  Шавлай Марини Василівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу України, 

статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства громадянці  

Шавлай Марини Василівни орієнтовною площею 0,38 га, для подальшої 

передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в межах с. Угринів  

Горохівського  району  . 

2. Громадянці Шавлай Марині Василівні розробити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з урахуванням державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження на сесію 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Шадловського Сергія Миколайовича 

 

    Розглянувши заяву громадянина  Шадловського Сергія Миколайовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу 

України, статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянину  Шадловському Сергію Миколайовичу орієнтовною площею 

0,15 га, для подальшої передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в 

межах села Григоровичі Луцького  району  . 

2. Громадянину  Шадловському Сергію  Миколайовичу розробити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з урахуванням державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на 

затвердження на сесію сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Мельник Олені Михайлівні 

 

    Розглянувши заяву громадянки  Мельник Олени Михайлівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу України, 

статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства громадянці  

Мельник Олені Михайлівні орієнтовною площею 0,15 га, для подальшої 

передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в межах села Городище  

Луцького  району  . 

2. Громадянці Мельник Олені Михайлівні розробити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з урахуванням державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження на сесію 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Мельника Руслана Романовича 

 

    Розглянувши заяву громадянина  Мельника Руслана Романовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу 

України, статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянину  Мельнику Руслану Романовичу орієнтовною площею 0,15 га, 

для подальшої передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в межах 

села Григоровичі Луцького  району  . 

2. Громадянину  Мельнику Руслану Романовичу розробити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з урахуванням державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на 

затвердження на сесію сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Стрижеусу Юрію Васильовичу 

 

    Розглянувши заяву громадянина  Стрижеуса Юрія Васильовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу 

України, статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянину  Стрижеусу Юрію Васильовичу орієнтовною площею 0,60 га, 

для подальшої передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в межах 

села Городище Луцького  району  . 

2. Громадянину  Стрижеусу Юрію Васильовичу розробити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з урахуванням державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на 

затвердження на сесію сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Стрижеусу Сергію Юрійовичу 

 

    Розглянувши заяву громадянина  Стрижеуса Сергія Юрійовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу 

України, статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити громадянину Стрижеусу Сергію Юрійовичу в наданні дозволу 

на виготовлення проекту відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в зв’язку з відсутністю графічних 

матеріалів місця розташування земельної  ділянки. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Стрижеусу  Василю Юрійовичу 

 

    Розглянувши заяву громадянина  Стрижеуса Василя Юрійовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу 

України, статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити громадянину Стрижеусу Василю Юрійовичу в наданні дозволу 

на виготовлення проекту відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в зв’язку з відсутністю графічних 

матеріалів місця розташування земельної  ділянки. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Мозолинської Марії  Миколаївни 

 

Розглянувши заяву громадянки Мозолинської Марії  Миколаївни 

, керуючись статтями 12, 118, Земельного кодексу України, статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції 

постійної комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, 

екології, благоустрою і житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Заяву  громадянки  Мозолинської Марії  Миколаївни в наданні дозволу на 

виготовлення проекту відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства взяти до відома і розглянути після передачі земель 

із державної власності в комунальну . 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                                    Світлана СОКОЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Віннічука Степана Миколайовича 

 

Розглянувши заяву громадянина  Віннічука Степана Миколайовича, 

керуючись статтями 12, 118, Земельного кодексу України, статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції 

постійної комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, 

екології, благоустрою і житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Заяву  гр. Віннічука Степана Миколайовича в наданні дозволу на 

виготовлення проекту відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства взяти до відома і розглянути після передачі земель 

із державної власності в комунальну . 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                                    Світлана СОКОЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Островської Наталії Іванівни 

 

Розглянувши заяву громадянки Островської Наталії Іванівни, керуючись 

статтями 12, 118, Земельного кодексу України, статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної 

комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр. Островської Наталії Іванівни  в наданні дозволу на 

виготовлення проекту відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2.00 га в зв’язку з 

відсутністю графічних матеріалів місця розташування земельної  ділянки. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                                    Світлана СОКОЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

  24  грудня 2020 року                     с. Городище                         
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

 житлового будинку господарських будівель і споруд 

 гр. Островської Наталії Іванівни 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Островської Наталії Іванівни 

про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, керуючись ст. 12, ч. 1, 2 ст.118,120 Земельного Кодексу 

України, п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування 

в Україні”, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин , екології, благоустрою і житлово- 

комунального господарства сільська рада  

                                                   ВИРІШИЛА :     

1.Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки  громадянці  Островської Наталії Іванівни 

орієнтовною  площею 0.25 га для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд яка розміщена в  селі Угринів    

Горохівського  району до розроблення містобудівної документації. 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин , екології, 

благоустрою і житлово- комунального господарства сільської ради . 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Хмаровського Сергія Сергійовича 

 

    Розглянувши заяву громадянина  Хмаровського Сергія Сергійовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу 

України, статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянину  Хмаровському  Сергію Сергійовичу орієнтовною площею 0,60 

га, для подальшої передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в 

межах села Бережанка Горохівського  району  . 

2. Громадянину  Хмаровському Сергію Сергійовичу  розробити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з урахуванням державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на 

затвердження на сесію сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 24  грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

 житлового будинку господарських будівель і споруд 

 гр. Рудусь Віталія Васильовича 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Рудусь Віталія Васильовича про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, керуючись ст. 12, ч. 1, 2 ст.118,120 Земельного Кодексу України, п. 

34 частини 1 ст. 26 Закону України,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин , екології, благоустрою і житлово- 

комунального господарства сільська рада  

                                                   ВИРІШИЛА :     

1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки  громадянину  Рудусь Віталію Васильовичу орієнтовною  площею 0.25 

га для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд яка розміщена  в  селі Михлин Горохівського  району. 

2. Громадянину Рудусь Віталію Васильовичу розробити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та подати  його на затвердження до 

сільської ради. 

 3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин , екології, 

благоустрою і житлово- комунального господарства сільської ради . 

 

 

Голова                                                                                  Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 

 



 

                                                                    

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 24  грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

 житлового будинку господарських будівель і споруд 

 гр. Дюмена Павла Анатолійовича 

 

      Розглянувши заяву громадянина Дюмена Павла Анатолійовича про 

надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, керуючись ст. 12, ч. 1, 2 ст.118,120 Земельного Кодексу 

України, п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України,,Про місцеве самоврядування в 

Україні ”, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин , екології, благоустрою і житлово- 

комунального господарства сільська рада  

                                                   ВИРІШИЛА :     

       1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки  громадянину Дюмена Павла Анатолійовича площею 0.10 

га для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд яка розміщена  по вулиці Рибгоспна в  селі Несвіч   

Городищенської  сільської ради Луцького району. 

      2. Громадянину Дюмена Павла Анатолійовича розробити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та подати  його на 

затвердження до сільської ради. 

      3. Контроль за виконанням   цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово- комунального господарства   сільської   ради . 

 

 

 

 Голова                                                                                Світлана  СОКОЛЮК 

 



                                                                                                          ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24   грудня 2020 року                     с. Городище                         

Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства гр. Лисюк Євгенії Сергіївни 

 

  Розглянувши заяву гр. Лисюк Євгенії Сергіївни та технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись ст. 186 Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» розділу  Х «Перехідні 

положення» Земельного  Кодексу  України, Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

                                       ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства   громадянці Лисюк Євгенії Сергіївні 

площею 0,0140 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4494  та площею 

0,0140 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4495   розташовані за 

межами  села Чаруків Луцького  району. 

  2. Виділити земельні ділянки в натурі (на місцевості)  громадянці Лисюк 

Євгенії Сергіївні для ведення особистого селянського господарства  площею 

0,0140 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4494  та площею 0,0140 га. 

кадастровий номер 0722886800:03:000:4495   розташовані за межами  села 

Чаруків Луцького  району. 

  3. Громадянці Лисюк Євгенії Сергіївні провести реєстрацію права власності 

на земельні частки (пай)  відповідно до вимог чинного законодавства. 

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                                   Світлана  СОКОЛЮК 



                                                                                                          ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24   грудня 2020 року                     с. Городище                         

Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства гр. Пігаль Жанни Сергіївни 

 

  Розглянувши заяву гр. Пігаль Жанни Сергіївни та технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись ст. 186 Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» розділу  Х «Перехідні 

положення» Земельного  Кодексу  України, Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

                                       ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства   громадянці Пігаль Жанні Сергіївні 

площею 0,0140 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4496  та площею 

0,0140 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4497 розташовані за межами  

села Чаруків Луцького  району. 

  2. Виділити земельні ділянки в натурі (на місцевості)  громадянці Пігаль 

Жанні Сергіївні для ведення особистого селянського господарства  площею 

0,0140 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4496  та площею 0,0140 га. 

кадастровий номер 0722886800:03:000:4497   розташовані за межами  села 

Чаруків Луцького  району. 

  3. Громадянці Пігаль Жанні Сергіївні провести реєстрацію права власності 

на земельні частки (пай)  відповідно до вимог чинного законодавства. 

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                                   Світлана  СОКОЛЮК 



                                                                                                          ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 24  грудня 2020 року                     с. Городище                         

Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства гр. Граділь Наталії Іванівни 

 

  Розглянувши заяву гр. Граділь Наталії Іванівни та технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись ст. 186 Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» розділу  Х «Перехідні 

положення» Земельного  Кодексу  України, Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

                                       ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства   громадянці Граділь Наталії Іванівни 

площею 0,0141 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4501  та площею 

0,0141 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4502 розташовані за межами  

села Чаруків Луцького  району. 

  2. Виділити земельні ділянки в натурі (на місцевості)  громадянці Граділь 

Наталії Іванівни для ведення особистого селянського господарства  площею 

0,0141 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4501  та площею 0,0141 га. 

кадастровий номер 0722886800:03:000:4502   розташовані за межами  села 

Чаруків Луцького  району. 

  3. Громадянці Граділь Наталії Іванівни провести реєстрацію права власності 

на земельні частки (пай)  відповідно до вимог чинного законодавства. 

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                                   Світлана  СОКОЛЮК 



                                                                                                          ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24   грудня 2020 року                     с. Городище                         

Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства гр. Фозекоша Дмитра Івановича 

 

  Розглянувши заяву гр. Фозекоша Дмитра Івановича та технічні документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись ст. 186 Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» розділу  Х «Перехідні 

положення» Земельного  Кодексу  України, Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

                                       ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства   громадянину Фозекошу Дмитру 

Івановичу площею 0,0140 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4498  та 

площею 0,0140 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4499 розташовані 

за межами  села Чаруків Луцького  району. 

 2. Виділити земельні ділянки в натурі (на місцевості) громадянину 

Фозекошу Дмитру Івановичу для ведення особистого селянського 

господарства  площею 0,0140 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4498  

та площею 0,0140 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4499  

розташовані за межами  села Чаруків Луцького  району. 

  3. Громадянину Фозекошу Дмитру Івановичу провести реєстрацію права 

власності на земельні частки (пай) відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства 

 

 

Голова                                                                                   Світлана  СОКОЛЮК 



                                                                    

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24   грудня 2020 року                     с. Городище                         

Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства гр. Мазурчука Василя Олексійовичу 

 

  Розглянувши заяву гр.  Мазурчука Василя Олексійовичу та технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись ст. 186 Земельного Кодексу України, п. 

34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

розділу  Х «Перехідні положення» Земельного  Кодексу  України, Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань  будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства сільська рада 

                                       ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства   громадянину Мазурчуку  Василю 

Олексійовичу  площею 0,0562 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4492   

розташовані за межами  села Чаруків Луцького  району. 

 2. Виділити земельну ділянку в натурі (на місцевості) громадянину 

Мазурчуку  Василю Олексійовичу для ведення особистого селянського 

господарства  площею 0,0562 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4492  

розташовану за межами  села Чаруків Луцького  району. 

 3. Громадянину Мазурчуку  Василю Олексійовичу провести реєстрацію 

права власності на земельну частку (пай) відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства 

 

 

Голова                                                                                   Світлана  СОКОЛЮК 



                                                                                                       ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24   грудня 2020 року                     с. Городище                         

Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства гр. Періг Софії Володимирівни 

 

  Розглянувши заяву гр. Періг Софії Володимирівни та технічні документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись ст. 186 Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» розділу  Х «Перехідні 

положення» Земельного  Кодексу  України, Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

                                       ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Періг Софії Володимирівні 

площею 0,0562 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4493  розташованої 

за межами  села Чаруків Луцького  району. 

  2. Виділити земельну ділянку в натурі (на місцевості)  громадянці Періг 

Софії Володимирівні для ведення особистого селянського господарства  

площею 0,0562 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4493 розташованої 

за межами  села Чаруків Луцького  району. 

  3. Громадянці Періг Софії Володимирівни провести реєстрацію права 

власності на земельну частку (пай)  відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                                   Світлана  СОКОЛЮК 



                                                                                                          ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24   грудня 2020 року                     с. Городище                         

Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства гр. Калиновської Валентини Іванівни 

 

  Розглянувши заяву гр. Калиновської Валентини Іванівни та технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись ст. 186 Земельного Кодексу України, п. 

34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

розділу  Х «Перехідні положення» Земельного  Кодексу  України, Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

                                       ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Калиновській Валентині 

Іванівні площею 0,0562 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4491  

розташованої за межами  села Чаруків Луцького  району. 

  2. Виділити земельну ділянку в натурі (на місцевості)  громадянці 

Калиновській Валентині Іванівні  для ведення особистого селянського 

господарства  площею 0,0562 га. кадастровий номер 0722886800:03:000:4491 

розташованої за межами  села Чаруків Луцького  району. 

  3. Громадянці Калиновській Валентині Іванівні  провести реєстрацію права 

власності на земельну частку (пай)  відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                                   Світлана  СОКОЛЮК 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення)меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування  

житлового будинку господарських будівель і споруд 

гр. Кость Тетяни Миколаївни 

 

Розглянувши заяву громадянки Кость Тетяни Миколаївни та технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку 

 господарських будівель і споруд керуючись ст.12,120, 186 Земельного 

Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

                                    ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва 

і обслуговування житлового будинку  господарських будівель і споруд 

(присадибна  ділянка) громадянки Кость Тетяни Миколаївни – площею 

0,2500 га., кадастровий номер 0720855700:01:002:0136  розташовану в смт. 

Сенкевичівка Горохівського  району. 

  2. Передати у власність  Кость Тетяні Миколаївні земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд площею 0,1500га., кадастровий номер 0720855700:01:002:0136  

розташовану в смт. Сенкевичівка Горохівського  району. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Ганіч Ірини Олександрівни 

 

    Розглянувши заяву громадянки  Ганіч Ірини Олександрівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу України, 

статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Заяву  громадянки Ганіч Ірини Олександрівни в наданні дозволу на 

виготовлення проекту відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства взяти до відома і розглянути після передачі і 

реєстрації  земель із державної власності в комунальну . 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 
 

 



                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Юшака Степана Васильовича 

 

    Розглянувши заяву громадянина  Юшака Степана Васильовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу 

України, статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Заяву  громадянина Юшака Степана Васильовича в наданні дозволу на 

виготовлення проекту відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства взяти до відома і розглянути після передачі і 

реєстрації  земель із державної власності в комунальну . 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Юшака Василя Степановича 

 

    Розглянувши заяву громадянина  Юшака Василя Степановича 

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу 

України, статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Заяву  громадянина Юшака Василя Степановича в наданні дозволу на 

виготовлення проекту відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства взяти до відома і розглянути після передачі і 

реєстрації  земель із державної власності в комунальну . 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 
 

 

 



                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня  2020 року                     с. Городище       
                   
Про   передачу  в оренду ПОСП ім.Шевченка земельної ділянки   

 для обслуговування господарських будівель та споруд 

 

 

 

         Розглянувши клопотання ПОСП ім. Шевченка від 05.11.2020 №258 «Про 

укладання договору оренди землі» та керуючись ст. ст. 12, 120, 

122124.125,126, 186 Земельного кодексу України, ст.. 26 п. 34 Закону України 

,,Про місцеве самоврядування в Україні’’,  враховуючи пропозиції постійної 

комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово- комунального господарства  сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

   1. Передати ПОСП ім. Шевченка в оренду терміном 7 (сім) років земельну 

ділянку площею 8,4460 га кадастровий номер 0720887800:01:001:0040 для  

обслуговування господарських будівель та споруд  з цільовим призначенням 

01.13  для іншого сільськогосподарського  призначення    . 

   2. Затвердити орендну  плату в розмірі 12(дванадцять) відсотків від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік з урахуванням 

коефіцієнтів індексації визначених законодавством. Оплату вносити на 

бюджетний рахунок Городищенської сільської ради рівними частинами 

щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем 

звітного (податкового) місяця. 

    3. Доручити сільському голові Світлані Соколюк  укласти договір оренди 

земельної ділянки  від імені Городищенської сільської ради  на умовах 

визначених в пунктах 1,2 цього рішення . 

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 
 

 



                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня  2020 року                     с. Городище       
                   
Про  укладання додаткової угоди до договору оренди 

на  земельну ділянку для обслуговування господарських  

будівель та споруд  ПОСП ім. Шевченка 

 

 

      Розглянувши клопотання ПОСП ім. Шевченка від 05.11.2020 №257«Про 

продовження договору оренди землі» та керуючись ст. ст. 12, 120, 

122124.125,126, 186 Земельного кодексу України, ст.. 26 п. 34 Закону України 

,,Про місцеве самоврядування в Україні’’,  враховуючи пропозиції постійної 

комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово- комунального господарства  сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

   1. В зв’язку із закінченням терміну дії договору оренди землі №1 від 

17.11.2008 року на земельну ділянку площею 8,4460 га кадастровий номер 

0720887800:01:001:0040 для  обслуговування господарських будівель та 

споруд  з цільовим призначенням 01.13  для іншого сільськогосподарського  

призначення укласти додаткову угоду до даного договору    . 

   2.Термін дії договору встановити 7 (сім) років до 26.11.2027 року 

   3.Орендну плату встановити  в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від 

нормативної грошової ділянки в рік . 

   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

                                      ПРОЄКТ 

 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Крайньої Олени Михайлівни 

 

Розглянувши заяву громадянки Крайньої Олени Михайлівни, керуючись 

статтями 12, 118, Земельного кодексу України, статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної 

комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити  громадянці Крайній Олені Михайлівні в наданні дозволу на 

виготовлення проекту відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в зв’язку з відсутністю графічних матеріалів місця 

розташування  земельної ділянки  . 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                                    Світлана СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Крайнього Олега  Михайловича 

 

Розглянувши заяву громадянина Крайнього Олега  Михайловича, керуючись 

статтями 12, 118, Земельного кодексу України, статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної 

комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянину  Крайньому Олегу Олеговичу орієнтовною площею 0,50 га, для 

подальшої передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в межах с. 

Городище  Городищенської  сільської ради. 

2. Громадянину Крайньому Олегу Олеговичу розробити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з урахуванням державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження на сесію 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                                    Світлана СОКОЛЮК 
 

 

 



 

                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище    

                   

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку  

господарських будівель і споруд 

гр. Островського Василя Васильовича 

 

    Розглянувши заяву громадянина  Островського Василя Васильовича 

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу 

України, статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1. Відмовити  у наданні  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд  громадянину  Островському 

Василю Васильовичу  до ухвали Горохівського районного  суду, який 

назначено на 23.02.2021року  у справі №155/1885/18 за позовом  

Островського Василя Васильовича  до Городищенської сільської ради   про 

визнання недійсним та скасування рішення сільської ради, третя особа яка не 

заявляє самостійних вимог щодо предмета споруд Марчука Миколи 

Володимировича . 

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                                    Світлана СОКОЛЮК 
 

 

 



                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище    

  

 

Про висловлення позиції з приводу надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства. 

 

 Розглянувши запит Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області від 27.11.2020 №18-3-0,32-7932/2-20 про висловлення 

позиції щодо можливості надання  дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність відповідно 

до ст.118, ч.1.ст.121 ЗКУ, ст. 12 (пункту 14) ЗУ «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», постанови КМУ від 07.06.2017 

№413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та 

охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності 

та розпорядження ними», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

 

                                             ВИРІШИЛА: 

 

1  Надати Головному управлінню Держгеокадастру  у Волинській області 

згоду на виділення  Макаренку Олександру Юрійовичу земельної ділянки   

орієнтовною площею 2,00  га  для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населеного пункту села Колодеже 

Горохівського  району Городищенської сільської ради . 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства . 

 

Голова                                                                                    Світлана СОКОЛЮК 

 



                                                                                          ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище    

 

Про висловлення позиції з приводу 

надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення особистого селянського  

господарства. 

 Розглянувши запит Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області від 18.11.2020 №18-3-0,32-7749/2-20  про висловлення 

позиції щодо можливості надання  дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність відповідно 

до ст.118, ч.1.ст.121 ЗКУ, постанови КМУ від 07.06.2017 №413 «Деякі 

питання удосконалення управління в сфері використання та охорони 

земель сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

 

                                             ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Сеник Іванні Петрівні, 

орієнтовною площею 1,42 га.  в зв’язку з тим, що дана земельна ділянка  

відноситися до земельної частки (паю) .  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства . 

 

Голова                                                                                    Світлана СОКОЛЮК 

 

 

 

 



                                                                                          ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище    

 

Про висловлення позиції з приводу 

надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення особистого селянського  

господарства. 

 Розглянувши запит Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області від 18.11.2020 №18-3-0,32-7749/2-20  про висловлення 

позиції щодо можливості надання  дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність відповідно 

до ст.118, ч.1.ст.121 ЗКУ, постанови КМУ від 07.06.2017 №413 «Деякі 

питання удосконалення управління в сфері використання та охорони 

земель сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

 

                                             ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства громадянину Клементовичу Юрію 

Володимировичу, орієнтовною площею 2.00 га.  в зв’язку з тим, що дану 

земельну ділянку надано погодження учаснику бойових дій Макаренку 

Олександру Юрійовичу.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства . 

 

Голова                                                                                    Світлана СОКОЛЮК 
 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

 встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі 

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд гр. Левчук Ольги Михайлівни 

 

Розглянувши заяву гр. Левчук Ольги Михайлівни та технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку 

 господарських будівель і споруд керуючись ст.12,120, 186 Земельного 

Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва 

і обслуговування житлового будинку  господарських будівель і споруд 

(присадибна  ділянка) громадянці  Левчук Ользі Михайлівні – площею 0,2500 

га., кадастровий номер 0722886800:01:005:3079  розташовану в с. Чаруків 

Луцького району. 

  2. Передати у власність  Левчук Ользі Михайлівні земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд площею 0,2500га., кадастровий номер 0722886800:01:005:3079  

розташовану в с. Чаруків  Луцького  району . 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

 встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі 

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд гр. Іванюк Ірини Володимирівни 

 

Розглянувши заяву гр. Іванюк Ірини Володимирівни та технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку 

 господарських будівель і споруд керуючись ст.12,120, 186 Земельного 

Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва 

і обслуговування житлового будинку  господарських будівель і споруд 

(присадибна  ділянка) громадянці Іванюк Ірині Володимирівні – площею 

0,1499 га., кадастровий номер 0722886800:01:001:0048  розташовану в с. 

Чаруків Луцького району. 

  2. Передати у власність  Іванюк Ірині Володимирівні земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд площею 0,1499га., кадастровий номер 0722886800:01:001:0048  

розташовану в с. Чаруків  Луцького  району . 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 



 

 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

 встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі 

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд гр. Жогло Валентини Людвігівни 

 

Розглянувши заяву гр. Жогло Валентини Людвігівни та технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку 

 господарських будівель і споруд керуючись ст.12,120, 186 Земельного 

Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва 

і обслуговування житлового будинку  господарських будівель і споруд 

(присадибна  ділянка) громадянці  Жогло Валентині Людвігівні – площею 

0,2500 га., кадастровий номер 0720882800:03:001:0085  розташовану в с. 

Наталин Горохівського району. 

  2. Передати у власність  Жогло Валентині Людвігівні земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд площею 0,2500 га., кадастровий номер 0720882800:03:001:0085 

розташовану в с. Наталин Горохівського  району. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

  

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



 

                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

 встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі 

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд гр. Журавльова Володимира 

Олександровича 

 

Розглянувши заяву гр. Журавльова Володимира Олександровича 

та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд керуючись ст.12,120, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва 

і обслуговування житлового будинку  господарських будівель і споруд 

(присадибна  ділянка) громадянину Журавльову Володимиру 

Олександровичу  – площею 0,2500 га., кадастровий номер 

0720882800:01:001:1494  розташовану в с. Колодеже Горохівського району. 

  2. Передати у власність  Журавльову Володимиру Олександровичу земельну 

ділянку площею 0,2500 га., кадастровий номер 0720882800:01:001:1494  

розташовану в с. Колодеже Горохівського району. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

  

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



 

 

                                      ПРОЄКТ 

 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

 встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі 

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд гр. Гнатюк Галини Олександрівни 

 

Розглянувши заяву гр. Гнатюк Галини Олександрівни та технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку 

 господарських будівель і споруд керуючись ст.12,120, 186 Земельного 

Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва 

і обслуговування житлового будинку  господарських будівель і споруд 

(присадибна  ділянка) громадянці  Гнатюк Галині Олександрівні – площею 

0,2500 га., кадастровий номер 0720882800:01:001:1486  розташовану в с. 

Колодеже Горохівського району. 

  2. Передати у власність  Гнатюк Галині Олександрівні  земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд площею 0,2500 га., кадастровий номер 

0720882800:01:001:1486 розташовану в с. Колодеже Горохівського  району. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

  

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 
 

 



 

                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 2 4 грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Шевчук Марії Анатоліївни 

 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Шевчук Марії Анатоліївни проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 Земельного Кодексу 

України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянки  Шевчук Марії 

Анатоліївні – площею 1,0000 га,  кадастровий номер 0722881700:01:001:0037 

розташовану в с. Городище Луцького району. 

 2. Передати  громадянці Шевчук Марії Анатоліївні  у власність земельну 

ділянку площею 1,0000 га, кадастровий номер 0722881700:01:001:0037  

розташовану в с. Городище Луцького району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 2 4 грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Крищук Галини Михайлівни 

 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Крищук Галини Михайлівни проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 Земельного Кодексу 

України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянки  Крищук Галині 

Михайлівні – площею 1,0000 га,  кадастровий номер 0722881700:01:001:0034 

розташовану в с. Городище Луцького району. 

 2. Передати  громадянці Крищук Галині Михайлівні у власність земельну 

ділянку площею 1,0000 га, кадастровий номер 0722881700:01:001:0034  

розташовану в с. Городище Луцького району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



 

                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 2 4 грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Ковальчук Валентини Іванівни 

 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Ковальчук Валентини Іванівни 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянки  Ковальчук 

Валентини Іванівни – площею 0,7000 га,  кадастровий номер 

0722881700:01:001:0032 розташовану в с. Городище Луцького району. 

 2. Передати  громадянці Ковальчук Валентині Іванівні у власність земельну 

ділянку площею 0,7000  га, кадастровий номер 0722881700:01:001:0032  

розташовану в с. Городище Луцького району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Гонсіровської  Наталії Миколаївни  

 

    Розглянувши заяву громадянки  Гонсіровської  Наталії Миколаївни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу 

України, статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянці  Гонсіровській Наталії Миколаївні орієнтовною площею 0,31 га, 

для подальшої передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в межах с. 

Несвіч  Городищенської  сільської ради. 

2. Громадянці Гонсіровській  Наталії Миколаївні розробити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з урахуванням державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати його на 

затвердження на сесію сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 
 



 

                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 2 4 грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Самсоновій Тетяні Олександрівні 

 

 

      Розглянувши заяву громадянки   Самсонової Тетяни Олександрівни 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянки  Самсонової 

Тетяни Олександрівни – площею 0,1171 га,  кадастровий номер 

0722886800:01:002:0002 розташовану в с. Чаруків Луцького району. 

 2. Передати  громадянці Самсоновій Тетяні  Олександрівні у власність 

земельну ділянку площею 0,1171  га, кадастровий номер 

0722886800:01:002:0002 розташовану в с. Чаруків Луцького району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Петрів Аллі Володимирівні 

 

    Розглянувши заяву громадянки  Петрів Алли Володимирівні про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу України, 

статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянці  Петрів Аллі Володимирівні орієнтовною площею 0,11 га, для 

подальшої передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в межах с. 

Чаруків  Городищенської  сільської ради. 

2. Громадянці Петрів Аллі Володимирівні розробити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з урахуванням державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження на сесію 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 2 4 грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Грищук Іванни Омелянівни 

 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Грищук Іванни Омелянівни проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 Земельного Кодексу 

України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянки  Грищук Іванни 

Омелянівни і – площею 0,5409 га,  кадастровий номер 

0720882800:01:001:1495  розташовану в с. Колодеже Горохівського  району. 

 2. Передати  громадянці Грищук Іванні Омелянівні у власність земельну 

ділянку площею 0,5409 га, кадастровий номер 0720882800:01:001:1495  

розташовану в с. Колодеже Горохівського району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



 

 

                                      ПРОЄКТ 

 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 2 4 грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Сасовській Зінаїді Миколаївні 

 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Сасовської Зінаїді Миколаївні 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянки  Сасовській 

Зінаїді Миколаївні  – площею 2,0000 га,  кадастровий номер 

0720882800:00:001:0256 розташовану в с. Колодеже Горохівського  району. 

 2. Передати  громадянці Сасовській Зінаїді Миколаївні  у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, кадастровий номер 0720882800:00:001:0526  

розташовану в с. Колодеже Горохівського району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



 

 

                                      ПРОЄКТ 

 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 2 4 грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Лисак Галини Тимофіївни 

 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Лисак Галини Тимофіївни 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянки  Лисак Галині 

Тимофіївні – площею 2,0000 га,  кадастровий номер 0720882800:01:001:1489 

розташовану в с. Колодеже Горохівського  району. 

 2. Передати  громадянці Лисак Галині Тимофіївні у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, кадастровий номер 0720882800:01:001:1489  

розташовану в с. Колодеже Горохівського району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



 

 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 2 4 грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Міщука Максима Юрійовича 

 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Міщука Максима Юрійовича 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянину  Міщуку 

Максиму Юрійовичу  – площею 0,5267 га,  кадастровий номер 

0720882800:01:001:1491 розташовану в с. Колодеже Горохівського  району. 

 2. Передати  громадянину Міщуку Максиму Юрійовичу у власність 

земельну ділянку площею 0,5267 га, кадастровий номер 

0720882800:01:001:1491  розташовану в с. Колодеже Горохівського району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 2 4 грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Фурманюка Олександра Євгеновича 

 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Фурманюка Олександра Євгеновича 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянину  Фурманюку 

Олександру Євгеновичу – площею 0,5755 га,  кадастровий номер 

0720882800:03:001:0084 розташовану в с. Наталин Горохівського  району. 

 2. Передати  громадянину Фурманюку Олександру Євгеновичу у власність 

земельну ділянку площею 0,5755 га, кадастровий номер 

0720882800:03:001:0084  розташовану в с. Наталин Горохівського району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 2 4 грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо  

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій   ПрАТ «ВФ Україна» та  передачу земельної              

ділянки  в оренду 

 

         Розглянувши клопотання ПрАТ «ВФ Україна» від 14.12.2020 року 

№12/14  та  технічну документацію із землеустрою  щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення 

та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій ,керуючись ст. ст. 12,120, 

124.125,126, 186 Земельного кодексу України, ст.. 26 п. 34 Закону України 

,,Про місцеве самоврядування в Україні’’,  враховуючи пропозиції постійної 

комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово- комунального господарства  сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

    1.Затвердити  технічну документацію із землеустрою  щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення 

та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій цільове призначення 13.01   

ПрАТ «ВФ Україна»     площею  0,0251га.  кадастровий номер 

0720855700:01:002:0009 розташовану в  смт. Сенкевичівка . 

   2.Передати  ПрАТ «ВФ Україна»  в оренду терміном 3 (три) роки земельну 

ділянку площею 0.0251 га кадастровий номер 0720855700:01:002:0009 для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій цільове 

призначення 13.01, категорія земель-землі промисловості ,транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення  розташовану в  смт. Сенкевичівка 

Горохівського району  . 

   3. Затвердити орендну  плату в розмірі 12% (дванадцять) від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки в рік з урахуванням коефіцієнтів індексації 

визначених законодавством. 

 4. Доручити сільському голові Світлані Соколюк  укласти договір оренди 

земельної ділянки  від імені Городищенської сільської ради  на умовах 

визначених в пунктах 2,3 цього рішення . 

 

 

Голова                                                                                    Світлана СОКОЛЮК 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 

2 4 грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування  будівель закладів  освіти 

в с.Михлин ,вул.Молодіжна,8а Горохівського району та 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

 

Керуючись положенням Закону України «Про планування та забудову 

території», керуючись ст.. 12, 92, 122, 123, 184, 186 Земельного Кодексу України, ст. 

47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 19 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши  

документацію детального планування території, враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства сільська рада 

                                                        ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування закладів освіти по вул. Молордіжна 8а в селі Михлин.,Горохівського 

району Волинської області. 

2. Надати дозвіл на розробку поекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування дитячого садка по вул. Молордіжна 8а в 

селі Михлин.,Горохівського району Волинської області за рахунок земель сільської 

ради не наданих у власність і користування. 

3.Городищенській сільській раді розробити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з урахуванням державних стандартів, норм і правил у 

сфері землеустрою та подати його на затвердження на сесію сільської ради . 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                                             Світлана  СОКОЛЮК 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 

2 4 грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про припинення права користування 

земельною ділянкою громадянки  

Ярощук Любові Миколаївни 

 

    Розглянувши заяву Ярощук Любові Миколаївни за її добровільною згодою 

і керуючись статтями 12, 141, 142 Земельного кодексу України, враховуючи 

пропозиції постійної комісії з питань будівництва та архітектури, земельних 

відносин, екології, благоустрою і житлово-комунального господарства 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування земельною ділянкою для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Ярощук Любові Миколаївни 

площею 0,15 га., яка знаходиться в межах села Городище на території 

Городищенської сільської ради. 

2. Земельну ділянку орієнтовною площею 0,15 га. перевести в землі 

запасу Городищенської сільської ради.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                                    Світлана СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24   грудня 2020 року                     с. Городище                         

Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства гр. Єфімчук Валентини Павлівни 

 

  Розглянувши заяву гр. Єфімчук Валентини Павлівни та технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись ст. 186 Земельного Кодексу України, п. 

34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

розділу  Х «Перехідні положення» Земельного  Кодексу  України, Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

                                       ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Єфімчук Валентині 

Павлівні площею 2,6798 га. кадастровий номер 0722884000:02:000:0634  

розташованої за межами  села Несвіч Луцького  району. 

  2. Виділити земельну ділянку в натурі (на місцевості)  громадянці Єфімчук 

Валентині Павлівні для ведення особистого селянського господарства  

площею 2,6798 га. кадастровий номер 0722884000:02:000:0634  розташованої 

за межами  села Несвіч Луцького  району. 

  3. Громадянці Єфімчук Валентині Павлівні провести реєстрацію права 

власності на земельну частку (пай)  відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                                   Світлана  СОКОЛЮК 
 



                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 2 4 грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Пастушок Оксани Михайлівни 

 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Пастушок Оксани Михайлівни 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянці  Пастушок Оксані 

Михайлівні  – площею 0,2006 га,  кадастровий номер 0722886800:03:001:0007 

розташовану в с. Чаруків Луцького  району. 

 2. Передати  громадянці  Пастушок Оксані Михайлівні  у власність земельну 

ділянку площею 0,2006 га, кадастровий номер 0722886800:03:001:0007 

розташовану в с Чаруків Луцького району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 2 4 грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Буняк Валентини Григорівни 

 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Буняк Валентини Григорівни 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  громадянці  Буняк Валентині 

Григорівні – площею 0,1835 га,  кадастровий номер 0722886800:03:001:0006 

розташовану в с. Чаруків Луцького  району. 

 2. Передати  громадянці  Буняк Валентині Григорівні у власність земельну 

ділянку площею 0,1835 га, кадастровий номер 0722886800:03:001:0006 

розташовану в с Чаруків Луцького району. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24    грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Герасимюка Назара Павловича 

 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Герасимюка Назара Павловича 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

     1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства  громадянина Герасимюку 

Назару Павловичу – площею 0,2916 га,  кадастровий номер 

0722881700:01:001:0036 розташовану в с. Городище Луцького району. 

    2. Передати  громадянину  Герасимюку Назару Павловичу 

у власність земельну ділянку площею 0,2916 га, кадастровий номер 

0722881700:01:001:0036  розташовану в с. Городище Луцького району. 

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 
 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24    грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Гуски Анатолія Федоровича 

 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Гуски Анатолія Федоровича проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 Земельного Кодексу 

України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

     1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства  громадянина Гуски 

Анатолія Федоровича – площею 0,4113 га,  кадастровий номер 

0722881700:02:001:0016 розташовану в с. Григоровичі Луцького району. 

    2. Передати  громадянину  Гусці  Анатолію Федоровичу 

у власність земельну ділянку площею 0,4113 га, кадастровий номер 

0722881700:02:001:0016  розташовану в с. Григоровичі Луцького району. 

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24    грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Пасічника Андрія Васильовича 

 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Пасічника Андрія Васильовича 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 12, 118, 186 

Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 5 ст. 16 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

     1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства  громадянина Пасічнику 

Андрію Васильовичу – площею 0,4600 га,  кадастровий номер 

0722881700:02:001:0017 розташовану в с. Григоровичі Луцького району. 

    2. Передати  громадянину  Пасічнику Андрію Васильовичу 

у власність земельну ділянку площею 0,4600 га, кадастровий номер 

0722881700:02:001:0017  розташовану в с. Григоровичі Луцького району. 

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24    грудня 2020 року                     с. Городище                                   2/ 

 

Про  встановлення (відновлення )меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості),що перебуває в оренді СГПП «Несвіч» 

 

     Розглянувши клопотання СГПП «Несвіч» про розробку документації щодо 

встановлення (відновлення )меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) до 

статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’, статей 12, 

79 , 122 Земельного кодексу України, статей 19, 56 Закону України ,,Про 

землеустрій’’ та частини 3 статті 5 Закону України ,,Про Державний 

земельний кадастр’’,  враховуючи пропозицію постійної комісії з питань 

економіки, земельної реформи, розвитку підприємництва, екології  сільська  

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Городишенській сільській раді розробити технічну документацію із 

землеустрою, щодо встановлення (відновлення )меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)  кадастровий номер 0722884000:01:001:1577 площею 

4,54 га розташованої в селі Несвіч Городищенської сільської ради Луцького 

району, яка перебуває в оренді СГПП «Несвіч» згідно договору оренди №1306   

від 28.04.2011 року. 

2. Технічну документацію із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки 

розробити із врахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою та подати на  затвердження до сільської  ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                                         Світлана  СОКОЛЮК                                 
  

 

 

  



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Гарасимяк Лідії Миколаївни 

 

    Розглянувши заяву громадянки   Гарасимяк Лідії Миколаївни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу України, 

статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства громадянці  

Гарасимяк Лідії Миколаївні орієнтовною площею 0,15 га, для подальшої 

передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в межах села Городище  

Луцького  району  . 

2. Громадянці .Гарасимяк Лідії Миколаївні розробити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з урахуванням державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження на сесію 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24  грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Гарасимяк Ніни Андріївни 

 

Розглянувши заяву громадянки Гарасимяк Ніни Андріївни, керуючись 

статтями 12, 118, Земельного кодексу України, статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної 

комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства громадянці  

Гарасимяк Ніні Андріївні орієнтовною площею 0,07 га, для подальшої 

передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в межах села Городище  

Луцького  району  . 

2. Громадянці Гарасимяк Ніні Андріївні розробити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з урахуванням державних стандартів, норм і 

правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження на сесію 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                                    Світлана СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      ПРОЄКТ 

 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Якобчук  Ірини Володимирівни 

 

    Розглянувши заяву громадянки   Якобчук  Ірини Володимирівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу 

України, статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянці  Якобчук  Ірині Володимирівні орієнтовною площею 0,20  га, для 

подальшої передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в межах села 

Городище  Луцького  району  . 

2. Громадянці Якобчук  Ірині Володимирівни розробити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з урахуванням державних стандартів, 

норм і правил у сфері землеустрою та подати його на затвердження на сесію 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 



 

 

                                      ПРОЄКТ 

 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства гр. Поліщук Валентини Віталіївни 

 

Розглянувши заяву громадянки Поліщук Валентини Віталіївни про надання 

дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) , 

керуючись ст.ст.12,116,122 п.17 «Перехідних положень» Земельного Кодексу 

України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ст..25,55 Закону України «Про землеустрій», ст1,13 Закону України 

«Про порядок виділення в натурі(на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» враховуючи пропозицію  постійної 

комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства сільська рада    

ВИРІШИЛА:  

 1.Заяву громадянки Поліщук Валентини Віталіївни взяти до відома  і 

розглянути після передачі   Городищенській сільській раді документації по 

паюванню земель переданих у колективну власність колишньому КСП «8 

Березня» . 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства гр. Поліщука Валерія Яковича 

 

Розглянувши заяву громадянки Поліщука Валерія Яковича про надання 

дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) , 

керуючись ст.ст.12,116,122 п.17 «Перехідних положень» Земельного Кодексу 

України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ст..25,55 Закону України «Про землеустрій», ст1,13 Закону України 

«Про порядок виділення в натурі(на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» враховуючи пропозицію  постійної 

комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства сільська рада    

ВИРІШИЛА:  

 1.Заяву громадянина  Поліщука Валерія Яковича взяти до відома  і 

розглянути після передачі  Городищенській сільській раді документації по 

паюванню земель переданих у колективну власність колишньому КСП «8 

Березня» . 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме скликання 

 РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

Про висловлення позиції  

щодо можливості надання дозволу  

на розроблення документації із землеустрою  

 

Розглянувши запит № 18-3-0.32-7269/2-20 від 30.10.2020 року Головного 

управління Держгеокадастру у Волинській області «Про висловлення позиції 

щодо можливості надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою», відповідно до ст. 118, ч.1 ст.121 Земельного Кодексу України, 

постанови КМУ від 07.06.2017 № 413 «Деякі питання удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення державної власності та розпорядження ними», пункту 34 частини 

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

пропозицію постійної комісії з питань будівництва та архітектури, земельних 

відносин, екології, благоустрою і житлово-комунального господарства 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва орієнтовною площею 0,10га громадяннину Коменданту Якову 

Олесійовичу. На земельній ділянці кадастровий номер 

0722886800:03:000:4489 створено громадське пасовище згідно наказів 

Головного управління Держгеокадастру у Волинській області № 3-191/15-14-

СГ від 07.07.2014 року та № 3-1643/21-15-СГ від 29.12.2015 року. 

2. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва орієнтовною площею 0,10га громадяннину Самчуку Миколі 

Валентиновичу. На земельній ділянці кадастровий номер 

0722886800:03:000:4489 створено громадське пасовище згідно наказів 

Головного управління Держгеокадастру у Волинській області № 3-191/15-14-

СГ від 07.07.2014 року та № 3-1643/21-15-СГ від 29.12.2015 року. 



3. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва орієнтовною площею 0,10га громадяннину Касянчуку Віталію 

Миколайовичу. На земельній ділянці кадастровий номер 

0722886800:03:000:4489 створено громадське пасовище згідно наказів 

Головного управління Держгеокадастру у Волинській області № 3-191/15-14-

СГ від 07.07.2014 року та № 3-1643/21-15-СГ від 29.12.2015 року. 

4. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва орієнтовною площею 0,10га громадяннину Остапенку Руслану 

Володимировичу. На земельній ділянці кадастровий номер 

0722886800:03:000:4489 створено громадське пасовище згідно наказів 

Головного управління Держгеокадастру у Волинській області № 3-191/15-14-

СГ від 07.07.2014 року та № 3-1643/21-15-СГ від 29.12.2015 року. 

5. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00га громадяннину 

Кузнєцову Сергію Юрійовичу, в зв’язку з тим, що графічні матеріали не 

відповідають запиту. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

 

Голова                                                                                         Світлана СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме скликання 

 РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

Про висловлення позиції  

щодо можливості надання дозволу  

на розроблення документації із землеустрою  

 

Розглянувши запит № 18-3-0.32-7414/2-20 від 06.11.2020 року Головного 

управління Держгеокадастру у Волинській області «Про висловлення позиції 

щодо можливості надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою», відповідно до ст. 118, ч.1 ст.121 Земельного Кодексу України, 

постанови КМУ від 07.06.2017 № 413 «Деякі питання удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення державної власності та розпорядження ними», пункту 34 частини 

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

пропозицію постійної комісії з питань будівництва та архітектури, земельних 

відносин, екології, благоустрою і житлово-комунального господарства 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва орієнтовною площею 0,10га громадянину Сацу Ігору Олеговичу. 

На земельній ділянці кадастровий номер 0722886800:03:000:4489 створено 

громадське пасовище згідно наказів Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області № 3-191/15-14-СГ від 07.07.2014 року та № 3-1643/21-15-

СГ від 29.12.2015 року. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

 

Голова                                                                                         Світлана СОКОЛЮК 

 

 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме скликання 

 РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

Про висловлення позиції  

щодо можливості надання дозволу  

на розроблення документації із землеустрою  

 

Розглянувши запит № 18-3-0.32-7549/2-20 від 12.11.2020 року Головного 

управління Держгеокадастру у Волинській області «Про висловлення позиції 

щодо можливості надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою», відповідно до ст. 118, ч.1 ст.121 Земельного Кодексу України, 

постанови КМУ від 07.06.2017 № 413 «Деякі питання удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення державної власності та розпорядження ними», пункту 34 частини 

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

пропозицію постійної комісії з питань будівництва та архітектури, земельних 

відносин, екології, благоустрою і житлово-комунального господарства 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва орієнтовною площею 0,10га громадянину Кузьмичу Василю 

Васильовичу. На земельній ділянці кадастровий номер 

0722886800:03:000:4489 створено громадське пасовище згідно наказів 

Головного управління Держгеокадастру у Волинській області № 3-191/15-14-

СГ від 07.07.2014 року та № 3-1643/21-15-СГ від 29.12.2015 року. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

 

Голова                                                                                         Світлана СОКОЛЮК 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме скликання 

 РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2020 року                     с. Городище                        4 

 

Про висловлення позиції  

щодо можливості надання дозволу  

на розроблення документації із землеустрою  

 

Розглянувши запит № 18-3-0.32-7749/2-20 від 18.11.2020 року Головного 

управління Держгеокадастру у Волинській області «Про висловлення позиції 

щодо можливості надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою», відповідно до ст. 118, ч.1 ст.121 Земельного Кодексу України, 

постанови КМУ від 07.06.2017 № 413 «Деякі питання удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення державної власності та розпорядження ними», пункту 34 частини 

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

пропозицію постійної комісії з питань будівництва та архітектури, земельних 

відносин, екології, благоустрою і житлово-комунального господарства 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва орієнтовною площею 0,10га громадянину Дмитруку Вадиму 

Васильовичу. На земельній ділянці кадастровий номер 

0722886800:03:000:4489 створено громадське пасовище згідно наказів 

Головного управління Держгеокадастру у Волинській області № 3-191/15-14-

СГ від 07.07.2014 року та № 3-1643/21-15-СГ від 29.12.2015 року. 

2. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва орієнтовною площею 0,10га громадянці Іщук Наталії 

Володимирівні. На земельній ділянці кадастровий номер 

0722886800:03:000:4489 створено громадське пасовище згідно наказів 

Головного управління Держгеокадастру у Волинській області № 3-191/15-14-

СГ від 07.07.2014 року та № 3-1643/21-15-СГ від 29.12.2015 року. 

3. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 



садівництва орієнтовною площею 0,10га громадянину Катеринюку Василю 

Леонідовичу. На земельній ділянці кадастровий номер 

0722886800:03:000:4489 створено громадське пасовище згідно наказів 

Головного управління Держгеокадастру у Волинській області № 3-191/15-14-

СГ від 07.07.2014 року та № 3-1643/21-15-СГ від 29.12.2015 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

 

Голова                                                                                         Світлана СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме скликання 

 РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2020 року                     с. Городище                         

 

Про висловлення позиції  

щодо можливості надання дозволу  

на розроблення документації із землеустрою  

 

Розглянувши запит № 18-3-0.32-7834/2-20 від 20.11.2020 року Головного 

управління Держгеокадастру у Волинській області «Про висловлення позиції 

щодо можливості надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою», відповідно до ст. 118, ч.1 ст.121 Земельного Кодексу України, 

постанови КМУ від 07.06.2017 № 413 «Деякі питання удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення державної власності та розпорядження ними», пункту 34 частини 

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

пропозицію постійної комісії з питань будівництва та архітектури, земельних 

відносин, екології, благоустрою і житлово-комунального господарства 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00га громадянці 

Назаровській Наталії Валеріївні. На земельній ділянці кадастровий номер 

0722886800:03:000:2948 створено громадське пасовище згідно наказів 

Головного управління Держгеокадастру у Волинській області № 3-193/15-14-

СГ від 07.07.2014 року та № 3-1646/21-15-СГ від 30.12.2015 року. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

 

Голова                                                                                         Світлана СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме скликання 

 РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2020 року                     с. Городище                         

Про висловлення позиції  

щодо можливості надання дозволу  

на розроблення документації із землеустрою  

 

Розглянувши запит № 18-3-0.32-7932/2-20 від 27.11.2020 року Головного 

управління Держгеокадастру у Волинській області «Про висловлення позиції 

щодо можливості надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою», відповідно до ст. 118, ч.1 ст.121 Земельного Кодексу України, 

постанови КМУ від 07.06.2017 № 413 «Деякі питання удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення державної власності та розпорядження ними», пункту 34 частини 

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

пропозицію постійної комісії з питань будівництва та архітектури, земельних 

відносин, екології, благоустрою і житлово-комунального господарства 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва орієнтовною площею 0,12га громадянину Демчуку Ярославу 

Івановичу. На земельній ділянці кадастровий номер 0722886800:03:000:4489 

створено громадське пасовище згідно наказів Головного управління 

Держгеокадастру у Волинській області № 3-191/15-14-СГ від 07.07.2014 року 

та № 3-1643/21-15-СГ від 29.12.2015 року. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

 

Голова                                                                                         Світлана СОК 

 

 

 



                                                                             ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме скликанн 

РІШЕННЯ 

 24 грудня 2020 року                     с. Городище                                                                                                     

Про висловлення позиції  щодо можливості надання дозволу  

на розроблення документації із землеустрою  

 

Розглянувши запит № 18-3-0.32-8388/2-20 від 15.12.2020 року Головного 

управління Держгеокадастру у Волинській області «Про висловлення позиції 

щодо можливості надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою», відповідно до ст. 118, ч.1 ст.121 Земельного Кодексу України, 

постанови КМУ від 07.06.2017 № 413 «Деякі питання удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення державної власності та розпорядження ними», пункту 34 частини 

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

пропозицію постійної комісії з питань будівництва та архітектури, земельних 

відносин, екології, благоустрою і житлово-комунального господарства 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва орієнтовною площею 0,10га громадянці Іщук Наталії Дмитрівні. 

На земельній ділянці кадастровий номер 0722886800:03:000:4489 створено 

громадське пасовище згідно наказів Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області № 3-191/15-14-СГ від 07.07.2014 року та № 3-1643/21-15-

СГ від 29.12.2015 року. 

2. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва орієнтовною площею 0,10га громадянці Лещук Ользі Миколаївні. 

На земельній ділянці кадастровий номер 0722886800:03:000:4489 створено 

громадське пасовище згідно наказів Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області № 3-191/15-14-СГ від 07.07.2014 року та № 3-1643/21-15-

СГ від 29.12.2015 року. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

Голова                                                                                         Світлана СОКОЛЮК 
 



                                                                           
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                           
24грудня  2020 року                       с. Городище                             № 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування жтитлового будинку   

гр .Мосін Оксані Вікторівні 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Мосін Оксани Вікторівни про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, керуючись ст. 12, ч. 1, 2 ст.118,120 Земельного Кодексу України, п. 

34 частини 1 ст. 26 Закону України,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин , екології, благоустрою і житлово- 

комунального господарства сільська рада  

                                                   ВИРІШИЛА :     

    1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки  громадянці Мосін Оксані Вікторівні 

орієнтовною  площею 0.25 га для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд яка розміщена в  селі Чаруків   

Луцького   району в зв’язку з тим, що згідно поданого  викопіювання  земельна 

ділянка знаходиться поза межами села Чаруків  і належить до земель 

сільськогосподарського призначення . 

    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань  будівництва та архітектури , земельних відносин , екології, 

благоустрою і житлово - комунального господарства .      

 

Голова                                                                                 Світлана СОКОЛЮК 

 

 

 

                                                                          
 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище     

                     

Про висловлення позиції з приводу 

надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення особистого селянського  

господарства. 

 

 Розглянувши запит Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області від 17.12.2020 №18-0,32-8447-20  про висловлення 

позиції щодо можливості надання  дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, жительці 

м.Миронівка, відповідно до ч.6,7 ст.118, ч.1.ст.121 ЗКУ,  ст.122 ЗКУ, 

постанови КМУ від 07.06.2017 №413 «Деякі питання удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст. 2,6 Закону України «Про землеустрій» сільська рада 

                                             ВИРІШИЛА: 

1.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Святун Ірині 

Володимирівній, орієнтовною площею 2.00 га. До звернення даної 

громадянки згідно ч.6,7 ст.118 ЗКУ не додано необхідні графічні 

матеріали з зазначеним місцем розташування бажаної земельної ділянки.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

. 

 

 

Голова                                                                       Світлана СОКОЛЮК 

 
 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище     

                    

Про висловлення позиції з приводу 

надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 Розглянувши запит Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області від 17.12.2020 №18-0,32-8447-20    про висловлення 

позиції щодо можливості надання  дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, жительці 

м.Миронівка, відповідно до ч.6,7 ст.118, ч.1.ст.121 ЗКУ,  ст.122 ЗКУ, 

постанови КМУ від 07.06.2017 №413 «Деякі питання удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст. 2,6 Закону України «Про землеустрій» сільська рада 

                                             ВИРІШИЛА: 

1.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Володько Наталії 

Іванівній, орієнтовною площею 2.00 га. До звернення даної громадянки 

згідно ч.6,7 ст.118 ЗКУ не додано необхідні графічні матеріали з 

зазначеним місцем розташування бажаної земельної ділянки.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

. 

 

 

Голова                                                                       Світлана СОКОЛЮК 

 

 

 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище     

                     

Про висловлення позиції з приводу 

надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

 Розглянувши запит Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області від 17.12.2020 №18-0,32-8447-20  про висловлення 

позиції щодо можливості надання  дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, жительці 

м.Миронівка, відповідно до ч.6,7 ст.118, ч.1.ст.121 ЗКУ,  ст.122 ЗКУ, 

постанови КМУ від 07.06.2017 №413 «Деякі питання удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст. 2,6 Закону України «Про землеустрій» сільська рада 

                                             ВИРІШИЛА: 

1.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Шманенко Тетяні 

Вікторівній, орієнтовною площею 2.00 га. До звернення даної громадянки 

згідно ч.6,7 ст.118 ЗКУ не додано необхідні графічні матеріали з 

зазначеним місцем розташування бажаної земельної ділянки.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                       Світлана СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище     

 

   Про висловлення позиції з приводу 

надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення особистого селянського  

господарства. 

 

 Розглянувши запит Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області від 17.12.2020 №18-0,32-8447-20  про висловлення 

позиції щодо можливості надання  дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно 

до ч.6,7 ст.118, ч.1.ст.121 ЗКУ, ст.122 ЗКУ, постанови КМУ від 07.06.2017 

№413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та 

охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності 

та розпорядження ними», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 2,6 Закону України «Про землеустрій» 

сільська рада 

                                             ВИРІШИЛА: 

1.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Ярошенко Олені 

Іванівній, орієнтовною площею 2.00 га. До звернення даної громадянки 

згідно ч.6,7 ст.118 ЗКУ не додано необхідні графічні матеріали з 

зазначеним місцем розташування бажаної земельної ділянки та не вказана 

адреса проживання даної особи.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                       Світлана СОКОЛЮК 

 
 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище     

                     

Про висловлення позиції з приводу 

надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення особистого селянського  

господарства. 

 

 

 Розглянувши запит Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області від 17.12.2020 №18-0,32-8447-20  про висловлення 

позиції щодо можливості надання  дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, жительці 

с.Зеленьки, відповідно до ч.6,7 ст.118, ч.1.ст.121 ЗКУ,  ст.122 ЗКУ, 

постанови КМУ від 07.06.2017 №413 «Деякі питання удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст. 2,6 Закону України «Про землеустрій» сільська рада 

                                             ВИРІШИЛА: 

1.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Дроваль Світлані 

Пилипівній, орієнтовною площею 2.00 га. До звернення даної громадянки 

згідно ч.6,7 ст.118 ЗКУ не додано необхідні графічні матеріали з 

зазначеним місцем розташування бажаної земельної ділянки.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                       Світлана СОКОЛЮК 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище     

                     

 

Про висловлення позиції з приводу 

надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення особистого селянського  

господарства. 

 

 Розглянувши запит Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області  від 17.12.2020 №18-0,32-8447-20  про  висловлення 

позиції щодо можливості надання  дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, жителю 

с.Зеленьки, відповідно до ч.6,7 ст.118, ч.1.ст.121 ЗКУ,  ст.122 ЗКУ, 

постанови КМУ від 07.06.2017 №413 «Деякі питання удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст. 2,6 Закону України «Про землеустрій» сільська рада 

                                             ВИРІШИЛА: 

    1.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого 

селянського господарства громадянину Дровалю Андрію Миколайовичу, 

орієнтовною площею 2.00 га. До звернення даного громадянина згідно 

ч.6,7 ст.118 ЗКУ не додано необхідні графічні матеріали з зазначеним 

місцем розташування бажаної земельної ділянки.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                       Світлана СОКОЛЮК 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище     

Про висловлення позиції з приводу 

надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення особистого селянського  

господарства. 

 

 Розглянувши запит Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області від 17.12.2020 №18-0,32-8447-20  про висловлення 

позиції щодо можливості надання  дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, жительці 

с.Андріївка, відповідно до ч.6,7 ст.118, ч.1.ст.121 ЗКУ,  ст.122 ЗКУ, 

постанови КМУ від 07.06.2017 №413 «Деякі питання удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст. 2,6 Закону України «Про землеустрій» сільська рада 

 

                                             ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Миколаєвській Наталії 

Василівній, орієнтовною площею 2.00 га. Так як, бажана земельна ділянка 

з кадастровим номером 0720881700:01:001:0019 площею 2,5643 га є 

приватною власністю та не може передаватись іншій особі.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                       Світлана СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище     

  

 

Про висловлення позиції з приводу 

надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення особистого селянського  

господарства. 

 

 Розглянувши запит Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області від 17.12.2020 №18-0,32-8447-20  про висловлення 

позиції щодо можливості надання  дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно 

до ч.6,7 ст.118, ч.1.ст.121 ЗКУ, ст.122 ЗКУ, постанови КМУ від 07.06.2017 

№413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та 

охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності 

та розпорядження ними», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 2,6 Закону України «Про землеустрій» 

сільська рада 

                                             ВИРІШИЛА: 

1.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства громадянину Ярошенко Віктору 

Миколайовичу, орієнтовною площею 2.00 га. Так як, бажана земельна 

ділянка з кадастровим номером 0720881700:01:001:2143 площею 2,6698 

га є приватною власністю та не може передаватись іншій особі.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                       Світлана СОКОЛЮК 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище     

  

Про висловлення позиції з приводу 

надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

 Розглянувши запит Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області від 17.12.2020 №18-0,32-8447-20  про висловлення 

позиції щодо можливості надання  дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, жительці 

м.Миронівка, відповідно до ч.6,7 ст.118, ч.1.ст.121 ЗКУ,  ст.122 ЗКУ, 

постанови КМУ від 07.06.2017 №413 «Деякі питання удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст. 2,6 Закону України «Про землеустрій» сільська рада 

                                             ВИРІШИЛА: 

1.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Романенко Тетяні 

Вікторівній, орієнтовною площею 2.00 га. Так як, бажана земельна 

ділянка з кадастровим номером 0720881700:00:001:0053 площею 2 га є 

приватною власністю та не може передаватись іншій особі.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                       Світлана СОКОЛЮК  

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище     

  

 

Про висловлення позиції з приводу 

надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського  

господарства. 

 

 Розглянувши запит Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області від 17.12.2020 №18-0,32-8447-20    про висловлення 

позиції щодо можливості надання  дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно 

до ч.6,7 ст.118, ч.1.ст.121 ЗКУ, ст.122 ЗКУ, постанови КМУ від 07.06.2017 

№413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та 

охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності 

та розпорядження ними», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 2,6 Закону України «Про землеустрій» 

сільська рада 

                                             ВИРІШИЛА: 

1.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства громадянину Собку Ігору 

Івановичу, орієнтовною площею 2.00 га. До звернення даного 

громадянина згідно ч.6,7 ст.118 ЗКУ не додано погодження 

землекористувача (в разі вилучення земельної ділянки з кадастровим 

номером 0720881700:01:001:2112) на дану земельну ділянку, вона 

знаходиться в оренді та сплачується орендна плата.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                       Світлана СОКОЛЮК 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище     

  

Про висловлення позиції з приводу 

надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення особистого селянського  

господарства. 

 

 Розглянувши запит Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області від 17.12.2020 №18-0,32-8447-20  про висловлення 

позиції щодо можливості надання  дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, жительці 

с.Переселення, відповідно до ч.6,7 ст.118, ч.1.ст.121 ЗКУ, ст.122 ЗКУ, 

постанови КМУ від 07.06.2017 №413 «Деякі питання удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст. 2,6 Закону України «Про землеустрій» сільська рада 

                                             ВИРІШИЛА: 

1.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Самбор Світлані 

Петрівні, орієнтовною площею 2.00 га. До звернення даної громадянки 

згідно ч.6,7 ст.118 ЗКУ не додано погодження землекористувача (в разі 

вилучення земельної ділянки з кадастровим номером 

0720881700:01:001:2112) на дану земельну ділянку, вона знаходиться в 

оренді та сплачується орендна плата.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

 

Голова                                                                       Світлана СОКОЛЮК 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище     

  

Про висловлення позиції з приводу надання дозволу  

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 Розглянувши запит Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області від 17.12.2020 №18-0,32-8447-20  про висловлення 

позиції щодо можливості надання  дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно 

до ч.6,7 ст.118, ч.1.ст.121 ЗКУ, ст.122 ЗКУ, постанови КМУ від 07.06.2017 

№413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та 

охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності 

та розпорядження ними», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 2,6 Закону України «Про землеустрій» 

сільська рада 

                                             ВИРІШИЛА: 

1.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Дроваль Меланії 

Григорівній, орієнтовною площею 2.00 га. До звернення даної громадянки 

згідно ч.6,7 ст.118 ЗКУ не додано необхідні графічні матеріали з 

зазначеним місцем розташування бажаної земельної ділянки та не вказана 

адреса проживання даної особи. 

2. На дану земельну ділянку з кадастровим номером 

0720881700:00:001:0203 площею 1,9441 га Головним управлінням 

Держгеокадастру у Волинській області 06.04.2020 року видано наказ на 

надання в приватну власність іншій особі, розроблений проєкт 

землеустрою, що знаходиться на стадії затвердження. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

. 

Голова                                                                       Світлана СОКОЛЮК 



 

 

                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24   грудня 2020 року                     с. Городище                         
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

 житлового будинку господарських будівель і споруд 

 гр. Смаль Петра Петровича 

 

      Розглянувши заяву громадянина Смаль Петра Петрович про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, керуючись ст. 12,116, ч. 1, 2 ст.118,120 Земельного Кодексу України, 

п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозицію постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин , екології, благоустрою і житлово- 

комунального господарства сільська рада  

                                                   ВИРІШИЛА :     

1.Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки  громадянину Смаль Петру Петровичу 

орієнтовною  площею 0.25 га для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд яка розміщена в  селі Шклинь   

Горохівського  району  в звязку з тим ,що він використав своє право на 

безоплатну приватизацію відповідно до рішення   Шклинської сільської ради 

від 10.08.2020 року №40/11. 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин , екології, 

благоустрою і житлово- комунального господарства сільської ради . 

 

 

Голова                                                                                  Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня  2020 року                     с. Городище                         

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Гузя Сергія Павловича 

 

    Розглянувши заяву громадянина  Гузя  Сергія Павловича про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки і керуючись статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу України, 

статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Заяву  громадянина Гузя Сергія Павловича в наданні дозволу на 

виготовлення проекту відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства взяти до відома і розглянути після передачі і 

реєстрації  земель із державної власності в комунальну . 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства. 

 

 

Голова                                                                              Світлана   СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище     

  

Про висловлення позиції з приводу надання дозволу  

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 Розглянувши запит Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області від 15.12.2020 №18-0,32-83872-20  про висловлення 

позиції щодо можливості надання  дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно 

до ч.6,7 ст.118, ч.1.ст.121 ЗКУ, ст.122 ЗКУ, постанови КМУ від 07.06.2017 

№413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та 

охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності 

та розпорядження ними», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 2,6 Закону України «Про землеустрій» 

сільська рада 

                                             ВИРІШИЛА: 

1.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.в 

звязку з відсутністю графічних матеріалів з зазначеним місцем 

розташування бажаної земельної ділянки  громадянці Голоденко Зінаїді 

Василівні. 

2.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.в 

звязку з відсутністю графічних матеріалів з зазначеним місцем 

розташування бажаної земельної ділянки  громадянці Золенюк Анастасії 

Віталіївні. 

3.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.в 

звязку з відсутністю графічних матеріалів з зазначеним місцем 



розташування бажаної земельної ділянки  громадянину Головатюку 

Миколі Степановичу. 

4.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.в 

звязку з відсутністю графічних матеріалів з зазначеним місцем 

розташування бажаної земельної ділянки  громадянці Головатюк Юлії 

Володимирівні. 

5.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.в 

звязку з відсутністю графічних матеріалів з зазначеним місцем 

розташування бажаної земельної ділянки  громадянці Гусінській Катерині 

Архипівні 

6.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.в 

звязку з відсутністю графічних матеріалів з зазначеним місцем 

розташування бажаної земельної ділянки  громадянину Гусінському 

Олександру Миколайовичу.  

7.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.в 

звязку з відсутністю графічних матеріалів з зазначеним місцем 

розташування бажаної земельної ділянки  громадянину Демченко Вадиму 

Васильовичу .  

8.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.в 

звязку з відсутністю графічних матеріалів з зазначеним місцем 

розташування бажаної земельної ділянки  громадянці Мусієнко Анні 

Степанівні .  

9.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.в 

звязку з відсутністю графічних матеріалів з зазначеним місцем 

розташування бажаної земельної ділянки  громадянину Самусю 

Олександру Васильовичу .  

10.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.в 



звязку з відсутністю графічних матеріалів з зазначеним місцем 

розташування бажаної земельної ділянки  громадянину Яременко Івану 

Михахайловичу .  

11.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.в 

звязку з відсутністю графічних матеріалів з зазначеним місцем 

розташування бажаної земельної ділянки  громадянці Шаповал Юлії 

Валентинівні  .  

12.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.в 

звязку з відсутністю графічних матеріалів з зазначеним місцем 

розташування бажаної земельної ділянки  громадянці Марінко Надії 

Кіндратівні .  

13.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.в 

звязку з відсутністю графічних матеріалів з зазначеним місцем 

розташування бажаної земельної ділянки  громадянці Іщенко Олені 

Вікторівні .  

14.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.в 

звязку з відсутністю графічних матеріалів з зазначеним місцем 

розташування бажаної земельної ділянки  громадянину Довгалю Максиму 

Володимировичу .  

15.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.в 

звязку з відсутністю графічних матеріалів з зазначеним місцем 

розташування бажаної земельної ділянки  громадянці Слизькоухій Тетяні 

Анатоліївні .  

16.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.в 

звязку з відсутністю графічних матеріалів з зазначеним місцем 

розташування бажаної земельної ділянки  громадянину Сущенко Андрію 

Івановичу .  



2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства. 

. 

 

Голова                                                                       Світлана СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2020 року                     с. Городище     

  

Про висловлення позиції з приводу надання дозволу  

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

 Розглянувши запит № 18-3-0.32-8473/2-20 від 17.12.2020 року Головного 

управління Держгеокадастру у Волинській області, відповідно  до  пункту  34  

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

118, 122 Земельного  Кодексу  України, Городищенська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Головному управлінню Держгеокадастру у Волинській області в погоджені 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ляшук Наталії Володимирівні 

відмовити в зв’язку із відсутністю вільної земельної ділянки. На земельну 

ділянку кадастровий номер 0722886800:03:000:4489 виданий наказ Головного 

управління Держгеокадастру у Волинській області № 3-191/15-14-СГ від 

07.07.2014 року та розроблений проект землеустрою для створення 

громадського пасовища, а 29.12.2015 року № 3-1643/21-15-СГ виданий наказ 

про затвердження даного проекту. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою 

і житлово-комунального господарства сільської ради. 

 

 

Голова                                                                                     Світлана СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 

  24 грудня 2020 року                     с. Городище                        2/ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Журавльова Володимира 

Олександровича 

 

      Розглянувши заяву громадянина Журавльова Володимира 

Олександровича про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, керуючись ст. 12, 

ч. 1, 2 ст.118,120 Земельного Кодексу України, п. 34 частини 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію 

постійної комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, 

екології, благоустрою і житлово-комунального господарства сільська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

       1. Відмовити в затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки громадянину 

Журавльвоу Володимиру Олександровичу  на земельну ділянку  площею 

0,3746 га для  ведення особистого селянського господарства з кадастровим 

номером 0720882800:01:001:1493, яка розміщена в  селі Колодеже 

Горохівського району в зв’язку з тим .що технічна документація розроблена з 

порушенням чинного законодавства . 

       2. Відмовити в затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки громадянину 

Журавльвоу Володимиру Олександровичу 

 на земельну ділянку  площею 0,2254 га для  ведення особистого селянського 

господарства з кадастровим номером 0720882800:01:001:1492 , яка розміщена 

в  селі Колодеже Горохівського району   в зв’язку з тим .що технічна 

документація розроблена з порушенням чинного законодавства . 

       3. Громадянину Журавльову Володимиру Олександровичу привести у 

відповідність до чинного законодавства технічна документація  із 

землеустрою . 

 

Голова                                                                                     Світлана СОКОЛЮК 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 

  24 грудня 2020 року                     с. Городище                        2/ 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Карабана Юрія 

Тихоновича 

 

      Розглянувши заяву громадянина Карабана Юрія Тихоновича про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки, керуючись ст. 12, ч. 1, 2 ст.118,120 

Земельного Кодексу України, п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА : 

       1. Відмовити в затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки громадянину Карабану 

Юрію Тихоновичу  на земельну ділянку  площею 0,30 га для  ведення 

особистого селянського господарства з кадастровим номером 

0720882800:03:001:0078 , яка розміщена в  селі Наталин Горохівського 

району в зв’язку з тим .що технічна документація розроблена з порушенням 

чинного законодавства . 

       2. Відмовити в затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки громадянину Карабану 

Юрію Тихоновичу    на земельну ділянку  площею 0,3000 га для  ведення 

особистого селянського господарства з кадастровим номером 

0720882800:03:001:0077 , яка розміщена в  селі Наталин Горохівського 

району   в зв’язку з тим .що технічна документація розроблена з порушенням 

чинного законодавства . 

     3. Громадянину Карабану Юрію Тихоновичу привести у відповідність до 

чинного законодавства технічна документація  із землеустрою.  

 

Голова                                                                                     Світлана СОКОЛЮК 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 

  24 грудня 2020 року                     с. Городище                        2/ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Романюка Василя 

Ярославовича 

 

      Розглянувши заяву громадянина Романюка Василя Ярославовича 

про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки, керуючись ст. 12, ч. 1, 2 ст.118,120 

Земельного Кодексу України, п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА : 

       1. Відмовити в затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки громадянину Романюку 

Василю Ярославовичу на земельну ділянку  площею 0,4000 га для  ведення 

особистого селянського господарства з кадастровим номером 

0720882800:03:001:0083 , яка розміщена в  селі Наталин Горохівського 

району в зв’язку з тим .що технічна документація розроблена з порушенням 

чинного законодавства . 

       2. Відмовити в затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки громадянину Романюку 

Василю Ярославовичу на земельну ділянку  площею 0,2000 га для  ведення 

особистого селянського господарства з кадастровим номером 

0720882800:03:001:0082 , яка розміщена в  селі Наталин Горохівського 

району   в зв’язку з тим .що технічна документація розроблена з порушенням 

чинного законодавства . 

     3. Громадянину Романюку Василю Ярославовичу привести у відповідність 

до чинного законодавства технічна документація  із землеустрою.  

 

 

Голова                                                                                     Світлана СОКОЛЮК 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 
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Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Марцинкевича 

Миколи Миколайовича 

      Розглянувши заяву громадянина Марцинкевича Миколи Миколайовича 

про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки, керуючись ст. 12, ч. 1, 2 ст.118,120 

Земельного Кодексу України, п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства сільська рада 

ВИРІШИЛА : 

       1. Відмовити в затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки громадянину 

Марцинкевичу Миколі Миколайовичу на земельну ділянку  площею 0,5820 

га для  ведення особистого селянського господарства з кадастровим номером 

0720882800:01:001:1488 , яка розміщена в  селі Колодеже Горохівського 

району в зв’язку з тим .що технічна документація розроблена з порушенням 

чинного законодавства . 

       2. Відмовити в затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки громадянину 

Марцинкевичу Миколі Миколайовичу  на земельну ділянку  площею 0,2500 

га для  будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд  з кадастровим номером 0720882800:01:001:1487 , яка 

розміщена в  селі Колодеже Горохівського району   в зв’язку з тим .що 

технічна документація розроблена з порушенням чинного законодавства . 

     3. Громадянину Марцинкевичу Миколі Миколайовичу  привести у 

відповідність до чинного законодавства технічна документація  із 

землеустрою.  

 

Голова                                                                                     Світлана СОКОЛЮК 

 



 

                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 
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Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Лисака Миколи 

Володимировича 

 

      Розглянувши заяву громадянина Лисака Миколи Володимировича про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки, керуючись ст. 12, ч. 1, 2 ст.118,120 

Земельного Кодексу України, п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства сільська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

       1. Відмовити в затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки громадянину Лисаку 

Миколі Володимировичу на земельну ділянку  площею 0,6000 га для  

ведення особистого селянського господарства з кадастровим номером 

0720882800:01:001:1490 , яка розміщена в  селі Колодеже Горохівського 

району в зв’язку з тим .що технічна документація розроблена з порушенням 

чинного законодавства . 

     2. Громадянину Лисаку Миколі Володимировичу привести у відповідність 

до чинного законодавства технічна документація  із землеустрою.  

 

 

 

Голова                                                                                     Світлана СОКОЛЮК 

 

 

 



                                      ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 
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Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки  гр. Галайди Миколи 

Сергійовича 

 

      Розглянувши заяву громадянина Галайди Миколи Сергійовича про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки, керуючись ст. 12, ч. 1, 2 ст.118,120 

Земельного Кодексу України, п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної 

комісії з питань будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, 

благоустрою і житлово-комунального господарства сільська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

       1. Рекомендувати сільській раді відмовити в затвердженні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж 

земельної ділянки громадянину Галайді Миколі Сергійовичу на земельну 

ділянку  площею 0,6000 га для  ведення особистого селянського господарства 

з кадастровим номером 0720882800:00:001:0524 , яка розміщена в  селі 

Колодеже Горохівського району в зв’язку з тим .що технічна документація 

розроблена з порушенням чинного законодавства . 

     2. Рекомендувати громадянину Галайді Миколі Сергійовичу привести у 

відповідність до чинного законодавства технічна документація  із 

землеустрою.  

 

 

Голова                                                                                     Світлана СОКОЛЮК 
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	1. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,00га громадянці Назаровській Наталії Валеріївні. На земельній ділянці...
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	Розглянувши запит № 18-3-0.32-7932/2-20 від 27.11.2020 року Головного управління Держгеокадастру у Волинській області «Про висловлення позиції щодо можливості надання дозволу на розроблення документації із землеустрою», відповідно до ст. 118, ч.1 ст.1...
	1. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва орієнтовною площею 0,12га громадянину Демчуку Ярославу Івановичу. На земельній ділянці кадастровий номер 0...
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	Розглянувши запит № 18-3-0.32-8388/2-20 від 15.12.2020 року Головного управління Держгеокадастру у Волинській області «Про висловлення позиції щодо можливості надання дозволу на розроблення документації із землеустрою», відповідно до ст. 118, ч.1 ст.1...
	1. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва орієнтовною площею 0,10га громадянці Іщук Наталії Дмитрівні. На земельній ділянці кадастровий номер 072288...
	2. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва орієнтовною площею 0,10га громадянці Лещук Ользі Миколаївні. На земельній ділянці кадастровий номер 072288...
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	ВИРІШИЛА:
	1. Головному управлінню Держгеокадастру у Волинській області в погоджені надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Ляшук Наталії Володимирівні відмовити в зв’язку із відсутністю вільної...



