
ВОЛОдаЛ^ІМРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

07. 2.^ч>чЗ 2021 року №

Про розгляд клопотання ТОВ «ПОЛІССЯ ВШДЕНЕРДЖІ» про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в -оренду ̂ етроком на 49 років, яка знаходиться на 
території Володимирецької селищної ради Вараського району 
Рівненської області (за межами населеного пункту с. Острівці)

Розглянувпш клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІССЯ ВШДЕНЕРДЖІ» від 15.11.2021 року про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду, керуючись ст.ст. 12, 93, 122, 124, 125, 126 Земельного 
кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (зі змінами та доповненнями), врахов^точи рекомендації постійної 
комісії з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово- 
комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин, 
екології, природокористування та благоустрою, селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1. Надати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПОЛІССЯ ВШДЕНЕРДЖІ» дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років загальною площею 
0,3900 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії (для будівництва та 
обслуговування трансформаторної підстанції) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться на 
території Володимирецької селищної ради Вараського району Рівненської 
області (за межами населеного пункту с. Острівці колишньої Берестівської 
сільської ради).

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІССЯ 
ВШДЕНЕРДЖІ» звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем 
робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду та подати виготовлений проект 
землеустрою на затвердження в селищну раду.



3. Надати згоду на поділ земельної ділянки площею 11.7842 га (кадастровий 
номер 5620881300:03:009:0002) (землі запасу сільськогосподфського призначення 
комунальної власності), яка знаходиться на території Володимирецької селищної 
ради Вараського району Рівненської області (за межами населеного пункту 
с. Острівці колишньої Берестівської сільської ради).

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

Селищний голов Василь КОВЕНЬКО


