
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

_______ 2021 року № 1Л

Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки в постійне користування комунальному 
підприємству «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради 
на території Володимирецької селищної ради (за межами 
населених пунктів колишньої Любахівської сільської ради)

Розглянувши клопотання КП «Вараштепловодоканал» Вараської міської 
ради від 23.09.2021 р. та додані до нього матеріали, керуючись статтями 12, 92, 
116, 122, 123, 125, 126, 186, пунктом 24 Перехідних положень Земельного 
кодексу України, 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,

ВМРІНІНЛА:

1. Затвердити комунальному підприємству «Вараштепловодоканал» 
Вараської міської ради (колишнє Кузнецовське міське комунальне 
підприємство) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 
розподілу газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 
розподілення води), яка знаходиться на території Володимирецької селищної 
ради (за межами населених пунктів колишньої Любахівської сільської ради).

2. Передати комунальному підприємству «В араштепловодоканал» 
Вараської міської ради в постійне користування земельну ділянку площею 
1,0306 га (кадастровий номер; 5620886600:04:001:0006) для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічно 
інфраструктури (виробництва та розподілу газу, постачання пари та гарячо 
води, збирання, очищення та розподілення води), яка знаходиться на територі 
Володимирецької селипщої ради (за межами населених пунктів колишньої 
Любахівської сільської ради).



3. Комунальному підприємству «Вараштепловодоканал» Вараської міської 
ради (колишнє Кузнецовське міське комунальне підприємство) зареєструвати 
право постійного користування на земельну ділянку відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень».

4. Землекористувачу земельну ділянку використовзпзати за цільовим 
призначенням.

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

Селищний голов Василь КОВЕНЬКО


