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(восьме скликання)
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Про розгляд звернення Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Центр «Сонячне ремесло» щодо розірвання договору оренди 
земельної ділянки, яка знаходиться на території Володимирецької 
селищної ради за межами населених пунктів

Розглянувши звернення Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Центр «Сонячне ремесло» від 18.10.2021 року про розірвання договору оренди 
земельної ділянки та додані до нього матеріали, керуючись Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» № 1423-IX від 
28.04.2021 року, статтею 12, пунктом а частини 1 статті 141, пунктом 24 розділу 
X «Перехідні положення» Земельного кодексу України, статтею 34 Закону 
України «Про оренду землі», та пунктом 34 частини 1 статті 26, частиною 1 
статті 59, частиною 2 статті 60 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. Розірвати договір оренди земельної ділянки між Володимирецькою 
селищною радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Центр 
«Сонячне ремесло», який був укладений на оренду земельної ділянки для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами загальною 
площею 0,5203 га (кадастровий номер: 5620855100:04:024:0023), що 
розташована на території Володимирецької селищної ради Рівненської області 
за межами населених пунктів та передати дану земельну ділянку до земель 
запасу Володимирецької селищної ради.

2. Дорз^ити селипщому голові Василю КОВЕНЬКУ укласти від імені 
селищної ради додаткову угоду про розірвання договору оренди земельної 
ділянки площею 0,5203 га, яка розташована на території Володимирецької 
селищної ради Рівненської області за межами населених пунктів.



3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Центр «Сонячне ремесло» 
зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди земельної 
ділянки в порядку, визначеному законодавством.

4. 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 коі\
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Селищний голова =ї Василь КОВЕНЬКО


