
                                         ПРОЄКТ 

ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

(третя позачергова сесія) 

РІШЕННЯ 

19 лютого 2021 року                     с. Городище                                   3/ 

                                                       

Про надання дозволу на поділ земельної 

ділянки комунальної власності  

 

Відповідно до  пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» керуючись статтями 12, 118 121, та пунктом 12 

розділу 10 перехідних положень Земельного кодексу України та ст.122 та пн.12, 

ст. 186 і  враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва та 

архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і житлово-

комунального господарства сільська рада 

                                              В И Р І Ш И Л А: 

  1.Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, що розташована в селі 

Несвіч на території Городищенської сільської ради, загальною площею 7,1349 га, 

кадастровий номер 0722884000:01:001:1553. 

  2. Сільській раді внести зміни відповідно до земельно-кадастрового обліку  

згідно прийнятого рішення. 

  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 

сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

 

19 лютого 2021 року                     с. Городище                                   3/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування  

житлового будинку господарських будівель і споруд 

гр. Сич Людмили Василівни 

 

Розглянувши заяву гр. Сич Людмили Василівни та проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд, керуючись ст. ст. 12, 118,121, 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 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд громадянці  Сич Людмилі Василівні площею 0,1453 га. кадастровий 

номер 0722886800:01:001:0058 розташовану в селі Чаруків Луцького району 

Городищенської сільської ради. 

2.Передати Сич Людмилі Василівні у власність земельну ділянку 

кадастровий номер 0722886800:01:001:0058 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд площею  0,1453 га. 

розташовану в селі Чаруків Луцького району 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 
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ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

 

 19 лютого 2021 року                     с. Городище                                   3/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування  

житлового будинку господарських будівель і споруд 

гр. Давидчука  Івана Анатолійовича 

 

  Розглянувши заяву гр. Давидчука  Івана Анатолійовича та проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд, керуючись ст. ст. 12, 

118,121, 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 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд громадянину  Давидчуку  Івану Анатолійовичу площею 0,1205 га. 

кадастровий номер 0720887800:01:001:1790 розташовану в селі Угринів  

Городищенської сільської ради. 

  2.Передати Давидчуку  Івану Анатолійовичу  у власність земельну ділянку 

кадастровий номер 0720887800:01:001:1790для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд площею  0,1205 га. 

розташовану в селі Угринів 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 

сьомого скликання 

РІШЕННЯ 
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування  

житлового будинку господарських будівель і споруд 

гр. Мельничука Ігоря Степановича 

 

  Розглянувши заяву гр. Мельничука Ігоря Степановича  та проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд, керуючись ст. ст. 12, 

118,121, 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 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд громадянину  Мельничуку Ігорю  Степановичу площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 0720884600:01:001:0400 розташовану в селі Михлин  

Городищенської сільської ради. 

  2.Передати Мельничуку Ігорю Степановичу у власність земельну ділянку 

кадастровий номер 0720884600:01:001:0400 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд площею  0,2500 га. 

розташовану в селі Михлин  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 

 

19 лютого 2021 року                    с. Городище                                   3/ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр.  Мельничука Ігоря Степановича 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Мельничука Ігоря Степановича 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 Мельничука Ігоря 

Степановича площею 0,2500 га,  кадастровий номер 0720884600:01:001:0401 

розташовану в с. Михлин Городищенської сільської ради. 

    2. Передати  Мельничуку Ігорю Степановичу земельну ділянку  – площею 

0,2500 га,  кадастровий номер 0720884600:01:001:0401 для ведення особистого 

селянського господарства   розташовану в с. Михлин 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 
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр. Речуна Євгенія  Сергійовича 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Речуна Євгенія  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 Речуна Євгенія  

Сергійовича площею 0,1500 га,  кадастровий номер 0722886800:03:001:0011 

розташовану в с. Чаруків Городищенської сільської ради. 

    2. Передати  Речуна Євгенія  Сергійовича земельну ділянку  – площею 0,1500 

га,  кадастровий номер 0722886800:03:001:0011 для ведення особистого 

селянського господарства   розташовану в с. Чаруків 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 
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського  

господарства гр.  Гарасимяка Миколи Олександровича 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Гарасимяка Миколи Олександровича 

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 Гарасимяка 

Миколи Олександровича площею 0,3000 га,  кадастровий номер 

0722881700:01:001:0039 розташовану в с. Городище Городищенської сільської 

ради Луцького району. 

    2. Передати  Гарасимяку Миколі Олександровичу земельну ділянку  – 

площею 0,3000 га,  кадастровий номер 0722881700:01:001:0039  для ведення 

особистого селянського господарства   розташовану в с. Городище 

Городищенської сільської ради 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 
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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. Качан Наталії Олексіївни 

 

    Розглянувши заяву громадянки Качан Наталії Олексіївни про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою  щодо 

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

ведення особистого селянського  господарства, свідоцтво про право на 

спадщину за законом від18.11.2020 року керуючись статтями 12,81, 118, 121 

розділу Х «Перехідні положення» 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  громадянці Качан Наталії Олексіївні дозвіл на розробку технічної 

документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) ,право на яку посвідчено сертифікатом ВЛ № 

0161963 виданим 16.02.2021 року земельна ділянка знаходиться за межами с. 

Чаруків  Луцького району. 

2. Громадянці  Качан Наталії Олексіївні розробити технічну документації із 

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 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 

 

19 лютого 2021 року                     с. Городище                                   3/ 

 

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. Пасічника Володимира Івановича 

 

    Розглянувши заяву громадянина Пасічника Володимира Івановича про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою  щодо 

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

ведення особистого селянського  господарства,  керуючись статтями 12,81, 118, 

121 розділу Х «Перехідні положення» 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 Пасічнику  Володимиру Івановичу в наданні  

дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ,в зв’язку з тим, 

що  рішення  сесії Чаруківської сільської ради від 9.11.2020 року №50/8   

вищевказаному громадянину надано такий дозвіл  

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 

 19 лютого 2021 року                   с. Городище                                   3/ 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

 житлового будинку господарських будівель і споруд 

 гр. Назарчука Костянтина Костянтиновича 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Назарчука Костянтина Костянтиновича 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  Назарчука Костянтина 

Костянтиновича орієнтовною  площею 0.25 га для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд яка 

розміщена в  селі Городище Луцького  району в зв’язку з відсутністю  

графічних матеріалів. 

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 

 

 

 

 

 



                                                                     
ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме  скликання 

РІШЕННЯ 

 19 лютого 2021 року                   с. Городище                                   3/ 

 

 Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

 гр. Брилюка Юрія Сергійовича 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Брилюка Юрія Сергійовича 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 із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  громадянину Брилюку Юрію Сергійовичу орієнтовною 

площею 0,25 га для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд яка розміщена по вулиці  Зелена в  селі Несвіч  

Городищенської сільської ради Луцького району. 

      2. Громадянину Брилюку Юрію Сергійовичу 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 

 

19  лютого 2021 року                     с. Городище                                   3/ 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Мельничука Богдана Миколайовича 

 

    Розглянувши заяву громадянина Мельничука Богдана 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 

Мельничуку Богдану Миколайовичу орієнтовною площею 0,20 га, для 

подальшої передачі у власність, земельна ділянка знаходиться в межах 

с.Михлин  Горохівського  району. 

2. Громадянину Мельничуку Богдану 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 

 

19 лютого 2021 року                     с. Городище                                   3/ 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Дудчика Юрія Івановича 

 

    Розглянувши заяву громадянина  Дудчика Юрія Івановича 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 в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Дудчика Юрія Івановича орієнтовною площею 0,10 га, для 

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

Чаруків в зв’язку з тим , шо дана ділянка на даний час не  знаходиться в  

комунальній  власності  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 

 

19 лютого 2021 року                     с. Городище                                   3/ 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Пеньківської Ольги Іванівни 

 

    Розглянувши заяву громадянки  Пеньківської Ольги Іванівни 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 в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянці  Пеньківській Ользі Іванівні орієнтовною площею 0,40 га, для 

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

Сенкевичівка в зв’язку з відсутністю графічних матеріалів. 

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 

 

19 лютого 2021 року                     с. Городище                                   3/ 

 

Про внесення змін у  рішення  сесії сільської ради від 11.09.2018 року 

№ 41-12/27 «Про надання дозволу ПОСП ім.Шевченка на розробку 

 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  

обслуговування гуртожитку 

 

    Розглянувши клопотання ПОСП ім.Шевченка від 10.02.2021 року №27 «Про 

внесення змін в рішення сільської ради»  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.Назву рішення викласти в наступній  редакції « Про надання дозволу ПОСП 

ім.Шевченка на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки» , виключити з неї словосполучення «для обслуговування гуртожитку». 

  2.Пункт 1 рішення викласти в наступній редакції: 

«Надати дозвіл ПОСП ім.Шевченка на виготовлення  проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших 

будівель  громадської забудови за рахунок земель громадської забудови, 

орієнтовною площею 0,10 га для передачі в оренду, яка розташована по вулиці 

Молодіжна,12 в селі Михлин  Горохівського району Городищенської сільської 

ради Луцького району Волинської області . 

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 

 

19 лютого 2021 року                     с. Городище                                   3/ 

 

Про надання дозволу ТзОВ «Городище»  

на поділ земельної ділянки  під невитребуваними  

земельними частками паями 

 

Відповідно до  пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Закону України від10.07.2018року 

№2498-VІІІ,ст.13 Закону України № 899 керуючись статтями 12, 118, та 

пунктом 12 розділу 10 перехідних положень Земельного кодексу України та 

ст.122 та пн.12, ст. 186 ,  враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 

будівництва та архітектури, земельних відносин, екології, благоустрою і 

житлово-комунального господарства сільська рада 

                                              В И Р І Ш И Л А: 

  1.Надати ТзОВ «Городище» дозвіл  на розроблення технічної документації із 

землеустрою, щодо поділу земельної ділянки під невитребуваними земельними 

частками паями загальною площею 20,2918 га, кадастровий номер 

0722886800:03:000:4069   на окремі земельні ділянки відповідно до проекту 

організації території земель колективної власності колишнього КСП «8 Березня» 

Чаруківської сільської ради Луцького району Волинської області а саме: ділянка 

№ 665а площею 1,43 га; ділянка № 666 площею 2,68 га; № 667 площею 2,75 га; 

ділянка № 668 площею 2,78 га; ділянка № 669 площею 2,64 га; ділянка №670 

площею 4,36 га; ділянка 671 площею 3,64 для подальшої передачі в оренду  

  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 

 

19 лютого 2021 року                     с. Городище                                   3/ 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Герасимюка Олександра Григоровича 

 

    Розглянувши заяву громадянина  Герасимюка Олександра Григоровича 

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 в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Герасимюку Олександру Григоровичу орієнтовною площею 

1,9627 га, для подальшої передачі у власність, земельна ділянка знаходиться за 

межами  с. Колодеже в зв’язку з тим , шо дана ділянка на даний час не  

знаходиться в  комунальній  власності  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 

 

19 лютого 2021 року                     с. Городище                                   3/ 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Гаврилюка Олександра Сергійовича 

 

1.Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Гаврилюку Олександру Сергійовичу орієнтовною площею 1,00 в 

селі Колодеже  в звя’зку з тим , що  дана земельна ділянка  є сформрваною з 

площею 2,3135 і кадастровим номером  0720882800:00:001:0504 і передача  у 

власність  можлива шляхом поділу даної 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 

 




