
  

 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 21 грудня 2021року                                                                         № 687 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування ДП «Рафалівське 

лісове господарство». 

 

    Розглянувши клопотання Державного підприємства «Рафалівське лісове господарство» від 

08.12.2021 вх. № 02-23/49, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування, розроблений Державним підприємством «Рівненський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою» та витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової політики, 

житлово-комунального господарства та екології, керуючись статтями 12, 57,  92, 116, 117, 122, 

123 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26, частини першої статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

в и р і ш и л а : 

 

     1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування ДП «Рафалівське лісове господарство» для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг в межах смт. Рафалівка Рафалівської селищної ради Вараського 

району Рівненської області. 

     2. Передати у державну власність, в особі Вараської районної державної адміністрації, 

земельну ділянку комунальної власності (кадастровий номер: 5620855400:01:006:0031), 

загальною площею 0,2994 га для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

(землі лісогосподарського призначення), яка знаходиться в смт. Рафалівка Вараського району 

Рівненської області. Відомості про обтяження речових прав на земельну ділянку відсутні. 

     3. Укласти з Вараською районною адміністрацією акт приймання передачі земельної 

ділянки лісогосподарського призначення  із комунальної власності у державну власність. 

     4. Вараській районній державній адміністрації зареєструвати право державної власності на 

отриману земельну ділянку у порядку, встановлену законом. 

     5. Перехід права власності на земельну ділянку не припиняє встановлених обмежень, 

обтяжень. 

     6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово - комунального господарства та екології(Петро МАКСИМЧУК). 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                       Василь СОВГУТЬ 


