
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

р іі ЛЮ1 0 2 .0  2022 року Ла

Про передачу в ореаду земельних ділянок (не переоформленого 
спадкового майна), що розташовані на території 
Володимирецької селищної територіальної громади (колишньої 
Красносільської сільської ради)

Розгжнувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю 
«АГРОТЕХ 2019» від 18.10.2021 року, товариства з обмеженою 
відповідальністю «ДІБРОВА ФАРМЗ» від 26.10.2021 року, фермерського 
господарства «ЗАЛУЗЬКЕ» від 20.01.2022 року та додані до нього матеріали, 
керуючись статтею 1285 Цивільного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової долі 
земельних ділянок, власники яких померли», статтею ЗО Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 
правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», 
статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статтею 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та 
доповненнями), враховуючи рекомендації постійної комісії з економічних 
питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального 
господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, 
природокористування та благоустрою, селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1, Прийняти в управління спадщиною земельні ділянки (земельні частки 
(паї)), власники яких померли та спадкові права на яких не переоформлені до 
моменту реєстрації прав на них, що розташовані на території Володимирецької 
селищної територіальної громади (колипшьої Красносільської сільської ради) 
орієнтовною площею 1000 га згідно з додатку.



2. Визначити особою, уповноваженою на управління спадщиною 
Володимирецького селищного голову Василя КОВЕНЬКА.

3. Дати згоду на передачу в оренду (без права суборенди) товариству з 
обмеженою відповідальністю «АГРОТЕХ 2019» земельних ділянок (земельних 
часток (паїв)), власники яких померли та спадкові права на яких не 
переоформлені на строк до дня державної реєстрації права власності на таку 
земельну ділянку або на 7 (сім) років (залежно від обставин, яка настане 
першою) орієнтовною площею 775 га.

4. Встановити товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕХ 
2019» річну орендну плату за 1 гектар в розмірі 2000,00 грн (дві тисячі гривень 
00 копійок), але не менше 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.

5. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕХ 
2019» протягом трьох місяців з дня прийняття рішення розробити Технічну 
документацію із землеустрою для реєстрації в Державному земельному 
кадастрі земельних ділянок (земельних часток (паїв)), власники яких померли 
та спадкові права на яких не переоформлені та зареєструвати такі земельні 
ділянки в Державному земельному кадастрі.

6. Доручити селищному голові Василю КОВЕНЬКУ укласти від імені 
селищної ради договори оренди земельних ділянок (земельних часток (паїв)) 
після виконання пункту 5 рішення.

7. Попередити Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕХ 
2019» що у випадку не виконання пункту 5 рішення пункти З, 4 та 6 даного 
рішення втрачають свою дію.

8. Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕХ 2019» 
забезпечити реєстрацію договорів оренди відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та 
оплатити послуги з державної реєстрації.

9. Дати згоду на передачу в оренду (без права суборенди) товариству з 
обмеженою відповідальністю «ДІБРОВА ФАРМЗ» земельних ділянок 
(земельних часток (паїв)), власники яких померли та спадкові права на яких не 
переоформлені на строк до дня державної реєстрації права власності на таку 
земельну ділянку або на 7 (сім) років (залежно від обставин, яка настане 
першою) орієнтовною площею 175 га.

10. Встановити товариству з обмеженою відповідальністю «ДІБРОВА 
ФАРМЗ» річну орендну плату за 1 гектар в розмірі 2000,00 грн (дві тисячі 
гривень 00 копійок), але не менше 12 (дванадцять) відсотків від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки, відмовивши товариству з обмеженою 
відповідальністю «ДІБРОВА ФАРМЗ» у встановленні розміру орендної плати 
на рівні 10 відсотків від нормативної грошової оцінки землі.

11. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «ДІБРОВА 
ФАРМЗ» протягом трьох місяців з дня прийняття рішення розробити Технічну 
документацію із землеустрою для реєстрації в Державному земельному 
кадастрі земельних ділянок (земельних часток (паїв)), власники яких померли



та спадкові права на яких не переоформлені та зареєструвати такі земельні 
ділянки в Державному земельному кадастрі.

12. Доручити селищному голові Василю КОВЕНЬКУ укласти від імені 
селищної ради договори оренди земельних ділянок (земельних часток (паїв)) 
після виконання пункту 11 рішення.

13. Попередити Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІБРОВА 
ФАРМЗ» що у випадку не виконання пункту 11 рішення пункти 9, 10 та 12 
даного рішення втрачають свою дію.

14. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДІБРОВА ФАРМЗ» 
забезпечити реєстрацію договорів оренди відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та 
оплатити послуги з державної реєстрації.

15. Дати згоду на передачу в оренду (баз права суборенди) фермерському 
господарству «ЗАЛУЗЬІШ» земельних ділянок (земельних часток (паїв)), 
власники яких померли та спадкові права на яких не переоформлені на строк до 
дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку або на 7 
(сім) років (залежно від обставин, яка настане першою) площею 50 га.

16. Встановити фермерському господарству «ЗАЛУЗЬКЕ» річну орендну 
плату за 1 гектар в розмірі 2000,00 грн (дві тисячі гривень 00 копійок), але не 
менше 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки, відмовивБШ фермерському господарству «ЗАЛУЗЬКЕ» у встановленні 
розміру орендної плати на рівні 10 відсотків від нормативної грошової оцінки 
землі.

17. Зобов’язати фермерське господарство «ЗАЛУЗЬКЕ» протягом трьох 
місяців з дня прийняття рішення розробити Технічну документацію із 
землеустрою для реєстрації в Державному земельному кадастрі земельних 
ділянок (земельних часток (паїв)), власники яких померли та спадкові права на 
яких не переоформлені та зареєструвати такі земельні ділянки в Державному 
земельному кадастрі.

18. Доручити селищному голові Василю КОВЕНЬКУ укласти від імені 
селшцної ради договори оренди земельних ділянок (земельних часток (паїв)) 
після виконання пункту 17 рішення.

19. Попередити Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІБРОВА 
ФАРМЗ» що у випадку не виконання пункту 17 рішення пункти 15, 16 та 18 
даного рішення втрачають свою дію.

20. Фермерському господарству «ЗАЛУЗЬКЕ» забезпечити реєстрацію 
договорів оренди відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та оплатити послуги з 
державної реєстрації.
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