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Про визначення земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, які знаходяться за межами населених пунктів 
і перебувають у комунальній власності Володимирецької 
селищної ради, право оренди яких підлягає продажу на 
конкурентних засадах (земельних торгах)

З метою здійснення заходів, спрямованих на врегулювання питання 
набуття права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 
на земельних торгах, реалізації державної політики у сфері регулювання 
земельних відносин, поповнення бюджету Володимирецької селипщої ради від 
надходження коштів за використання земель запасу комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, керуючись статтями 12, 123, 127, 134 
Земельного кодексу України, Законом України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», 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. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 
власності, які знаходяться за межами населених пунктів на території 
Володимирецької селищної територіальної громади визначити такими, право 
оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), 
крім земельних ділянок;

- які були зарезервовані Головним управлінням Держгеокадастру у 
Рівненській області для відведення у власність учасникам бойових дій;

- на які вже був виданий громадянам наказ Головним управлінням 
Держгеокадастру у Рівненській області на їх відведення у власність або 
прийняте відповідне рішення органом місцевого самоврядування;



- які перебувають у користуванні громадян протягом тривалого часу (при 
наявності документа, який посвідчує виділення, надання, передачу в 
користування земельних ділянок відповідно до рішень виконкомів, сесій 
місцевих рад, записів в негосподарських та земельно-кадастрових книгах, 
тощо);

- на яких знаходиться об’єкт нерухомого майна, що перебуває у власності 
суб’єкта господарювання;

- які передбачені затвердженою містобудівною документацією для 
включення в межі населених пунктів.

2. 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 голова т Василь КОВЕНЬКО


