
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я  

0^ 2022 року № 3 ^

Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки в оренду строком на 49 років ТОВ «ПОЛІССЯ 
ВШДЕНЕРДЖІ», яка знаходиться на території Володимирецької 
селищної ради Вараського району Рівненської області (за межами 
населеного пункту с. Острівці)

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ПОЛІССЯ ВШДЕНЕРДЖІ» від 31.01.2022 року про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки і передачу земельної ділянки в 
оренду строком на 49 років та додані до неї матеріали, керуючись статтями 12, 
93, 116, 122, 123, 124, 125, 126, 186, пунктом 24 Перехідних положень 
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», підпунктом 
288.5.1 пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України, статтею 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), 
Постановою Кабінету Міністрів України від З листопада 2021 р. № 1147 «Про 
затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок», 
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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років Товариству з обмеженою 
відповідальністю «ПОЛІССЯ ВШДЕНЕРДЖІ» для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
енергії (для будівництва та обслуговування трансформаторної підстанції) на 
території Володимирецької селищної ради Вараського району Рівненської 
області (за межами населеного пункту с. Острівці).

2. Передати Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОЛІССЯ 
ВШДЕНЕРДЖІ» в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку 
загальною площею 0,3900 га (кадастровий номер 5620881300:03:036:0070)



для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної енергії (для будівництва та обслуговування 
трансформаторної підстанції) на території Володимирецької селищної ради 
Вараського району Рівненської області (за межами населеного пункту 
с. Острівці) та визначити її категорію земель як «Землі промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

3. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОЛІССЯ 
ВШДЕНЕРДЖІ» орендну плату за користування земельною ділянкою загальною 
площею 0,3900 га (кадастровий номер 5620881300:03:036:0070) до 31 грудня 
2022 року у розмірі 5 (п’ять) відсотків нормативної грошової оцінки одиниці 
площі ріллі по Рівненській області. Нормативна грошова оцінка одного гектара 
ріллі по Рівненській області становить 21 938,00 грн. Орендна плата в рік 
становить 8555,82 грн.

4. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОЛІССЯ 
ВШДЕНЕРДЖІ» орендну плату за користування земельною ділянкою загальною 
площею 0,3900 га (кадастровий номер 5620881300:03:036:0070) з 01 січня 2023 
року в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки у зв’язку з набуттям чинності нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 
212 252,04 грн. Орендна плата в рік становить 25470,25 грн.

5. Доручити селшцному голові Василю КОВЕНЬКУ укласти від імені 
селищної ради договір оренди земельної ділянки площею 0,3900 га (кадастровий 
номер 5620881300:03:036:0070), яка знаходиться на території Володимирецької 
селищної ради Вараського району Рівненської області (за межами населеного 
пункту с. Острівці).

6. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛІССЯ 
ВЩДЕНЕРДЖІ»:

1) провести державну реєстрацію права оренди земельної ділянки у 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;
2) використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з 
дотриманням вимог статей 96, 103 Земельного кодексу України та ішлих 
нормативно-правових актів;
3) укласти протягом січня 2023 року додаткову угоду до договору оренди 
земельної ділянки у зв’язку з набуттям чинності нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки, яка вступає в дію 01 січня 2023 року.
7. Контроль за виконанням рішення /доручити постійній комісії з 

економічних питань, управління ко^нальною власністю, житлово- 
комунального господарсїва^інвестиційі^ розвитку, земельних відносин, 
екології, природокозз^^Ш І^^^ 6ц^оу/:т^ою (голова комісії Олександр 
КРУК).

Селищний голо Василь КОВЕНЬКО


