
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме скликання)

РІШЕННЯ

березня 2021 року № ^

Про прийняття земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення 
державної власності в комунальну власність 
Володимирецької територіальної громади в особі 
Володимирецької селищної ради

Відповідно до статей 117, 122 ^Земельного кодексу України, Указу 
Президента України від 15.10.2020 реку-№ ^9/2020, враховуючи наказ Головного 
управління Держгеокадастру у Рівненській області від 05.02.2021^-№ 17-34-ОТГ 
«Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність», 
акт приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
із державної у комунальну власність від 05.02.2021^^|^;‘ керуючись пунктом 34 
частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59, частиною 1 статті 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації комісії з 
економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального 
господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, 
природокористування та благоустрою,

СЕЛИЩНА РАДА 
ВИРІШИЛА:

1.Прийняти у комунальну власність Володимирецькій територіальній громаді в 
особі Володимирецької селищної ради, земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення державної власності загальною площею 1,8288 гектара, які 
розташовані на території Володимирецької селищної ради Володимирецького 
району Рівненської області згідно з додатком, у якому зазначені кадастрові

, номери земельних ділянок, їх місце розташування, площа, цільове призначення, 
відомості про обмеження у використанні на земельні ділянки^ щв^дав*ь©я-.
2.Володимирецькій територіальній громаді в особі Володимирецької селищної 
ради провести державну реєстрацію права комунальної власності земельних 
ділянок зазначених у пункті 1 даного рішення відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з економічних 
питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального 
господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, 
природокористування та благоустрою (голова комісії Крук О.М.).



Додаток"
до рішення Володимирецької селищної ради

№ ___від__ .03,2021 р.

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, 
що передаються у комунальну власність Володимирецькій територіальній громаді Рівненської області

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Місце розташування земельної 
ділянки (місцева рада) Площа, га Цільове призначення 

(КВЦП)

Відомості про обтяження 
речових прав на земельну 
ділянку та інші відомості 

про земельну ділянку

Відомості про обмеження у використанні 
земельної ділянки

2 3 4 5 6 7
520855100:03:032:0014 Володимирецька селищна рада 0,0900 16.00 Землі запасу

320855100:03:032:0015 Володимирецька селищна рада 0,8800

01.01 Для ведення 
товарного 

сільськогосподарського 
виробництва

320855100:03:032:0016 Володимирецька селищна рада 0,8588 16.00 Землі запасу
сього 1,8288

Провідний спеціаліст-землевпорядник В.Волощук


