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Про розгляд звернення ПрАТ «Рівнеобленерго» щодо поновлення 
договорів оренди землі, які знаходяться на території Володимирецької 
селищної ради (в межах населених пунктів колишніх Біленської,
Великотелковицької, Воронківської, Довговільської, Жовкинівської, 
Половлівської та Хинощ»кої сільських рад)

Розглянувши звернення приватного Акціонерного Товариства 
«Рівнеобленерго» про поновлення договорів оренди землі та додані до них 
матеріали, керуючись статтями 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, 
статтею 33 Закону України «Про оренду землі» та статтею 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИРІШИЛА.*

1. Поновити договір оренди землі загальною площею 0,0701 га 
з ПрАТ «Рівнеобленерго» терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, які знаходяться на 
території Володимирецької селищної ради (в межах населених пунктів 
колишньої Біленської сільської ради: Біле, Повосілки, Малі Телковичі) та 
встановити розмір орендної плати за землю в розмірі 6 % нормативної 
грошової оцінки земель населених пунктів Біле, Повосілки, Малі Телковичі, 
відмовивши ПрАТ «Рівнеобленерго» у встановленні розміру орендної плати 
на рівні З % від нормативної грошової оцінки землі.

2. Поновити договір оренди землі загальною площею 0,0894 га 
з ПрАТ «Рівнеобленерго» терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, які знаходяться на 
території Володимирецької селищної ради (в межах населених пунктів 
колишньої Великотелковицької сільської ради; Великі Тежовичі, Бшшіяк) 
та встановити розмір орендної плати за землю в розмірі 6 % нормативної 
грошової оцінки земель населених пунктів Великі Телковичі, Бишляк,



відмовивіпи ПрАТ «Рівнеобленерго» у встановленні розміру орендної плати 
на рівні З % від нормативної грошової оцінки землі.

3. Поновити договір оренди землі загальною площею 0,0462 га 
з ПрАТ «Рівнеобленерго» терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, які знаходяться на 
території Володимирецької селипщої ради (в межах населених пунктів 
колишньої Воронківської сільської ради: Воронки, Луко) та встановити 
розмір орендної плати за землю в розмірі 6 % нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів Воронки, Луко, відмовивши ПрАТ 
«Рівнеобленерго» у встановленні розміру орендної плати на рівні З % від 
нормативної грошової оцінки землі.

4. Поновити договір оренди землі загальною площею 0,0526 га 
з ПрАТ «Рівнеобленерго» терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, які знаходяться на 
території Володимирецької селищної ради (в межах населеного пункту 
колишньої Довговільської сільської ради; Довговоля) та встановити розмір 
орендної плати за землю в розмірі 6 % нормативної грошової оцінки земель 
населеного пункту Довговоля, відмовивши ПрАТ «Рівнеобленерго» у 
встановленні розміру орендної плати на рівні З % від нормативної грошової 
оцінки землі.

5. Поновити договір оренди землі загальною площею 0,0602 га 
з ПрАТ «Рівнеобленерго» терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, які знаходяться на 
території Володимирецької селищної ради (в межах населеного пункту 
колишньої Жовкинівської сільської ради: Жовкині) та встановити розмір 
орендної плати за землю в розмірі 6 % нормативної грошової оцінки земель 
населеного пункту Жовкині, відмовивши ПрАТ «Рівнеобленерго» у 
встановленні розміру орендної плати на рівні З % від нормативної грошової 
оцінки землі.

6. Поновити договір оренди землі загальною площею 0,0304 га 
з ПрАТ «Рівнеобленерго» терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, які знаходяться на 
території Володимирецької селищної ради (в межах населеного пункту 
колишньої Половлівської сільської ради: Половлі, Зелениця) та встановити 
розмір орендної плати за землю в розмірі 6 % нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів Половлі, Зелениця, відмовивши ПрАТ 
«Рівнеобленерго» у встановленні розміру орендної плати на рівні З % від 
нормативної грошової оцінки землі.

7. Поновити договір оренди землі загальною площею 0,0731 га 
з ПрАТ «Рівнеобленерго» терміном на 49 (сорок дев’ять) років



для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, які знаходяться на 
території Володимирецької селищної ради (в межах населеного пункту 
колишньої Хиноцької сільської ради: Хиночі, Радижеве) та встановити 
розмір орендної плати за землю в розмірі 6 % нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів Хиночі, Радижеве, відмовивпш ПрАТ 
«Рівнеобленерго» у встановленні розміру орендної плати на рівні З % від 
нормативної грошової оцінки землі.

8. Доручити селищному голові укласти від імені селищної ради 
додаткові угоди щодо поновлення договорів оренди землі, які знаходяться на 
території Володимирецької селищної ради в межах населених пунктів 
колишніх Біленської, Великотелковицької, Воронківської, Довговільської, 
Жовкинівської, Половлівської та Хиноцької сільських рад на площі 0,0701 га, 
0,0894 га, 0,0462 га, 0,0526 га, 0,0602 га, 0,0304 га та 0,0731 га відповідно.

9. ПрАТ «Рівнеобленерго» зареєструвати в порядку, визначеному 
законодавством, додаткові угоди щодо поновлення договорів оренди землі, 
які знаходяться на території Володимирецької селищної ради в межах 
населених пунктів колишніх Біленської, Великотелковицької, Воронківської, 
Довговільської, Жовкинівської, Половлівської та Хиноцької сільських рад.

10. Зобов’язати ПрАТ «Рівнеобленерго» виконувати обов’язки 
землекористувача відповідно до вимог ст.96 Земельного кодексу України.

11. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з 
економічних питань, управління комунальною власністю, житлово- 
комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин, 
екології, природокористування та благоустрою (голова комісії Олександр 
КРУК).

Селищний гол Василь КОВЕНЬКО


